wijkkrant
KONINGSHAVEN

Zeventiende
E
l f d e j a a r g ajaargang,
n g, n u mnummer
m e r 5 , 5,
o k november
t o b e r 2 0 02012,
6 , o poplage
l a g e 56000
600

Wij gaan verder!!!!

In dit artikel willen wij u graag informeren over de ophanden zijnde organisatorische wijzigingen bij
Wijkkrant Koningshaven, die zo’n vijfmaal per jaar bij u in de bus valt.
Wijkkrant Koningshaven kreeg tot op heden ondersteuning van de Twern, evenals de
financiële middelen om de krant te drukken. De Twern heeft van de gemeente Tilburg de
opdracht gekregen om te werken aan de verzelfstandiging van werkgroepen. Zo ook voor
de redactie van Wijkkrant Koningshaven. In 2011 en 2012 heeft de Twern samen met de
redactie hard gewerkt aan deze overgang. De Twern zal nog ondersteuning bieden bij de
bezorging van deWijkkrant en aan de hand van vragen van de redactie.
De redactie van de Wijkkrant heeft besloten
door te gaan met het maken en verspreiden van
de Wijkkrant naar de bewoners van de wijken
Jeruzalem, Fatima, Broekhoven en Hoogvenne
en heeft daarvoor steun gevraagd bij Wijkraad
Koningshaven. Dit heeft erin geresulteerd dat de
Wijkkrant onder de vlag van de Wijkraad (een
initiatief van de gemeente Tilburg) verder zal gaan
als zelfstandig uitgever. De krant zal in 2013 met
een oplage van 6.000 stuks vijf keer verschijnen
(minimaal 8 pagina’s). De kosten voor de uitgave
van de Wijkkrant hopen wij te kunnen opbrengen
door o.a. inkomsten van advertenties en sponsors,
waarnaar wij al op zoek zijn.
Om kosten te besparen hebben wij inmiddels
afspraken gemaakt met een andere drukkerij.
Omdat wij de edities gelijktijdig uitgeven met de
Jeruzalemmer Courant blijven de kosten beperkt
en zullen de kranten voortaan zelfs in full color
verschijnen.
Wilt u als bedrijf of particulier een advertentie
willen plaatsen, dan kunt u contact opnemen met
Rob Dingemans
e-mail wkkh-adverteren@xs4all.nl
voor nadere informatie omtrent gewenste

afmetingen, samenstelling, tarieven etc.
Wilt u wellicht sponsor worden van de Wijkkrant,
dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen
zodat we een vrijblijvende afspraak kunnen
maken.
Om de Wijkkrant nog aantrekkelijker te maken
willen we aan de lezers vragen of ze ideeën
hebben voor nieuwe vaste rubrieken. Er zal in
ieder geval één nieuwe rubriek komen, waarin
foto’s uit de “oude doos” worden geplaatst en
waarop gereageerd kan worden.
Dus, hebt u ideeën voor een nieuwe vaste rubriek,
laat dat dan weten per
e-mail wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl.
De redactie van Wijkkrant Koningshaven zal zich
in elk geval in 2013 opnieuw volledig inzetten om
een mooie, informatieve en vooral kleurrijke krant
te maken.
Verder rest ons nog om Petra Schreuder van De
Twern hartelijk te bedanken voor haar inzet de
afgelopen jaren om van de Wijkkrant een succes
te maken. Petra blijft nog wel aan de “zijlijn”
actief.

Redactie van Wijkkrant Koningshaven, wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl

De redactie van Wijkkrant Koningshaven
is op zoek naar

een enthousiaste (amateur) verslaggever

die als vrijwilliger leuke artikelen wil en kan schrijven over de wijken
Jeruzalem, Fatima, Broekhoven en Hoogvenne en hun bewoners
en samen met het redactieteam 5x per jaar een mooie krant wil maken
met een oplage van 6.000 stuks.
Voor informatie kunt u contact opnemen met wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl
Deze wijkkrant verschijnt in de buurten Broekhoven, Fatima, Hoogvenne en Jeruzalem. Het adres is:
Buurtcentrum Jeruzalem, t.a.v. de Wijkkrant, Caspar Houbenstraat 109, 5018 BP Tilburg,
Telefoon: 013-542 47 98, Email: wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl
De redactie bestaat uit: Agnes Cools, Rob Dingemans, Jack Janssens en Evert Kuijpers
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Administratiekantoor
Hamburg
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Voor het MKB, Starters en particulieren
Goede kwaliteit - prijsverhouding
v o f h a m b u rg @ e u r o n e t . n l

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg
Tel: 013- 545 45 74

Vrijblijvende offerte aanvraag

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

tapijthuisdepiushaven@home.nl

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

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering

Je wordt er alleen maar wijzer van!

SCHILDERSBEDRIJF

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

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

Ook u kunt in kleur
adverteren in Wijkkrant
Koningshaven.
Voor meer informatie
en de mogelijkheden
email naar
wkkh-adverteren
@xs4all.nl

„‘t Schilderke”
Behang, gordijnen en verf
„‘t is net iets anders”
Piusstraat 22, Tilburg
Tel: 013 - 542 22 00

PRETTIGE
SINTERKLAAS,
KERST EN
JAARWISSELING
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

Van de Wijkraad
Graag willen wij hier nog eens duidelijk maken welk gebied nu eigenlijk onder de wijk Koningshaven valt. Formeel
bestaat deze wijk niet maar omvat (aldus de gemeente) de formele “wijken” en Jeruzalem, Fatima I en II, Broekhoven I
en Hoogvenne.
De Wijkraad is een informele werknaam die we veel gebruiken . De formele naam is stichting Koningshaven.
Hieronder ziet u een overzicht van hetgeen ons op het moment bezighoudt en welke zaken wij periodiek bespreken met
de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Tilburg.
WijkCafé.
Enige malen per jaar
organiseren wij een WijkCafé
in de ontmoetingsruimte van
Jozefzorg. Dit WijkCafé wil
een ontmoetingsplaats zijn
voor bewoners, ondernemers,
professionals en bestuurders
uit de wijk. Steeds worden
wisselende onderwerpen
ingeleid door sprekers. Wat
vooral van belang is dat
bewoners, vaak actief in de
wijk, een ontmoetingsplaats
hebben om ideeën uit
te wisselen en kennis te
maken met ander actieve
wijkbewoners. Op die avonden
mogen we steeds ruim 100
bezoekers verwelkomen.
Ook stadsbestuurders zijn
vaak bij deze bijeenkomsten
aanwezig. Gezien het succes
van dit initiatief willen we dat
zeker de komende jaren (mits
financieel haalbaar) vervolgen.
Vrijwilligers.
Zoals u hierboven heeft
kunnen lezen bieden we
met het WijkCafé o.a. een
ontmoetingsplaats (en
wervingsmogelijkheden) voor
vrijwilligers. Het werven van
vrijwilligers is echter naar
onze mening primair een taak
van degene (of instelling)
die ze nodig heeft, daarbij,
waar nodig, ondersteund
door Contour. Uiteraard
voelen we wel degelijk enige
verantwoordelijkheid op dit
gebied en dragen we bij
waar mogelijk. Als bestuur
zijn we bereid, op verzoek,
actief deel te nemen bij het
interviewen van vrijwilligers
Dit om hun wensen, talenten
en competenties in beeld
te brengen, zodat ze op de
juiste plaats ingezet kunnen
worden. Het juist plaatsen
van vrijwilligers vinden wij
van belang omdat dit hen
zal enthousiasmeren om hun
vrijwillige bijdrage aan de
maatschappij te leveren.
Hulpvragen uit de wijk.
Graag bieden wij hulp
aan degenen die bij ons
aankloppen. Het is echter
erg moeilijk om verborgen
verzoeken om hulp in
beeld te krijgen. In het
verleden hebben we een
proef gehouden met een
maandelijks spreekuur in de
toen nog 4 wijkgebouwen
binnen Koningshaven. De
resultaten waren onvoldoende

om daar mee door te gaan.
Toch geven we de hoop nog
niet op. We peilen de rest
van dit jaar opnieuw de
behoefte. Mocht die behoefte
er zijn dan zullen we in 2013
opnieuw starten met een
openbaar spreekuur, maar dan
in Jozefzorg. De hele buurt
kent deze instelling en omdat
daar ook het WijkCafé wordt
gehouden denken wij dat
bewoners wat gemakkelijker
daar de weg naartoe zullen
vinden.

subgroep actief onder de
naam Bewonerswerkgroep
Fatima. Vaak ontstaan ad
hoc soortgelijke groepen als
er problemen in de buurt
zijn of dreigen te ontstaan.
Denk daarbij b.v. aan Fatima
28, parkeermaatregelen,
wegreconstructies enz.
De Wijkkrant.
Ook de vrijwilligers die zich
bezighouden met de Wijkkrant
dragen we een warm hart toe.
Om hen beter te ondersteunen
is besloten met ingang van
2013 deze krant geheel als
subactiviteit toe te voegen
aan het Wijkraad. De redactie
van de Wijkkrant functioneert
echter geheel zelfstandig
verder. Hun werkwijze
is beschreven in een
redactiestatuut dat door de
Wijkraad is goedgekeurd. Ook
zal de Wijkraad de benodigde
gelden voor 2013 ter
beschikking stellen zodat het
voortbestaan is gewaarborgd.
Nu nog gebeurt de uitgave
op initiatief van de Twern,
die daar echter in 2013 geen
financiële middelen meer
voor beschikbaar kan en mag
stellen.

Buurtpreventie /Veiligheid.
Voortdurend kijken wij, en
met ons een groot aantal
vrijwilligers, om ons heen
om te zien waar gevaren,
van welke aard ook, op de
loer liggen. U kunt daarbij
denken aan ondeugdelijke
openbare verlichting,
bestratingen, infrastructurele
werkzaamheden. Komen
deze in beeld dan laten we
dat onverwijld weten aan de
verantwoordelijke instanties
in deze. Deze reageren echter
niet altijd zo adequaat als wij
zouden willen. Uiteraard willen
we graag door wijkbewoners
op de hoogte worden
gehouden van ommissies op
veiligheidsgebied.

Contacten.
Binnen de wijk zijn vele
organisaties actief, met name

Verrijk Je Wijk.
Het bestuur van de Wijkraad
heeft een aparte commissie
benoemd die geheel
zelfstandig, maar onder
verantwoordelijkheid van de
Wijkraad opereert. Zorgvuldig
wordt er op toegezien dat de
leden van deze commissie
goed verspreid binnen de
wijk wonen. Ze fungeren
tevens als oren, ogen en als
vooruitgeschoven posten
van het Wijkraad. Wij zijn
overtuigd van het nut van
Verrijk Je Wijk en achten het
van wezenlijk belang voor
de cohesie en samenhang
tussen bewoners binnen de
wijk. Het voortbestaan, in de
toekomst, ervan is uiteraard
echter afhankelijk van wat de
politieke machtshebbers in
onze gemeente besluiten

rondom de Piushaven.
Waar mogelijk participeren
we in de diverse besturen,
stichtingen of wat ook, die
binnen Koningshaven actief
zijn en van belang voor het
gehele gebied.
Wat missen we?
Wat wij als bestuur van
de Wijkraad missen is een
duidelijk opdracht van de
gemeente. Wat willen ze en
verlangen ze nu eigenlijk
van ons als Wijkraad. Daar
is de afgelopen tijd veel over
gesproken maar echt duidelijk
is het nog steeds niet. Gewoon
een taakomschrijving,
desnoods met een minimale
opdracht. Voor ons wordt
het dan duidelijker of we op
de goede weg zijn of dat het
misschien beter is een ander
aanpak te kiezen.
Tot slot.
Hierboven hebben we
geprobeerd een beeld te
schetsen wat ons als Wijkraad
Koningshaven bezig houdt.
Kort gezegd komt het
erop neer waar nodig zelf
initiatief te nemen, maar ook
vaak te bezig zijn met het
ondersteunen (met raad, daad
en financiën) van initiatieven
van anderen.

Spreekuren de Twern in Gezondheidscentrum Piushaven
Maandag 8:30 tot 10:30 uur Maatschappelijk werk
Mensen die problemen hebben in het dagelijkse leven kunnen
terecht bij het maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker
biedt hulp bij sociale of persoonlijke problemen op het gebied van
financiën, opvoedingsproblematiek en bij het verwerken van ziekte
of verlies.
Dinsdag
8:30 tot 10:30 uur Mantelzorgconsulent
De mantelzorgconulent ondersteunt en begeleidt mensen die zorg
verlenen aan naasten en hierdoor overbelast dreigen te raken. Dit
kan individueel of in een familiegesprek, eventueel in afstemming
met andere hulpverleners.
Donderdag 8:30 tot 10:30 uur Ouderenadviseur
Vrijdag
8:30 tot 10:30 uur Ouderenadviseur
De ouderenadviseur informeert en bemiddelt bij problemen van
60 plussers op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën,
regelt zo nodig hulp bij de administratie of huishodudelijke hulp en
kan u advies geven als u zoekt naar zinvolle vrijetijdsbesteding.
Contactgegevens
de Twern
Gezondheidscentrum Piushaven
Prinsenhoeven 22
5017 GC Tilburg
E-mail: GHCpiushaven@twern.nl
Telefoon: 013 – 544 65 44

Overige subgroepen.
Graag faciliteren wij
subgroepen binnen
Koningshaven die daarom
verzoeken en/of daaraan
behoefte hebben. Momenteel
is alleen binnen Fatima zo‘n



Vurige 10e editie Lichtjesfeest

Kerstviering Mobiel Kindereiland

14 december van 19.30u tot 21.30u

Op vrijdag 21 december willen wij van het Mobiele Kindereiland
graag de kerst met kinderen van het Kindereiland gaan vieren in
wijkcentrum Jeruzalem. Daarbij hebben we wel jullie hulp nodig!

Stichting Thuishaven Tilburg organiseert dit jaar alweer voor de
10e keer het Lichtjesfeest in de Piushaven. Op vrijdagavond 14
december tussen 19:30 - 21:30 uur is iedereen welkom voor

Graag zouden wij van jullie
leuke tips en ideeën horen
over hoe JIJ graag deze dag
met ons wilt vieren. En wie
weet kunnen we dat dan
allemaal uit gaan voeren!!

muziek, straattheater, dans,
vuur en warme dranken.
Het Lichtjesfeest is ontstaan
rondom het feestelijk onthaal
van de wintervaartocht van
de Tilburgse Kanoclub. Kijk
voor actuele informatie over
programma en tijden op
www.piushaven.nl of www.
tilburgtewater.nl.
Honderden lampionnen
Net als voorgaande jaren
zit het programma weer vol
variatie. Een kinderkoor trapt
af en begeleidt de aankomst
van alle lichtjesoptochten.
De lagere scholen uit de
buurt worden uitgenodigd
om in lampionnetjes-optocht
naar het feest te lopen. De
boten van Kanoclub Tilburg
en TOR (Tilburgse Open
Roeivereniging) komen
met veel licht en geluid
de haven binnenvaren.
Scouting Lord Baden Powell
neemt de uitdaging aan om
‘scoutingsgewijs’ licht te
maken op het water. Voor
verwarming van binnenuit
brengt Conchita Barbé vurige
Zuid-Amerikaanse songs.
Vuur, breakdance en
poprock
De breakdancers van Hustle
Kidz nemen het podium
over met hun verbazende
moves. Hustle Kidz is een
speler van internationaal
niveau. Vervolgens brengt
de upcoming band Awash

Daarnaast zoeken we nog
ouders en vrijwilligers die
het leuk vinden om op deze
middag een handje te helpen,
zodat we alle leuke ideeën
kunnen gaan uitvoeren.

een akoestische set. Denk
hierbij aan de stijl van Eddie
Vedder en Racoon. Bij grotere
festivals en 3FM is Awash al
regelmatig te gast. Vanwege
deze jubileumeditie wordt met

We sluiten de kerstviering
goed af met een etentje voor
alle kinderen en vrijwilligers!
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Bernice
Peeters, bernicepeeters@
twern.nl of bij wijkcentrum
Jeruzalem 013- 5424
Wanneer:
Kosten:
Tijd:
Locatie:

compleet. Bezoekers worden
uitgenodigd in Anton Pieckstijl gekleed te komen of een
lampionnetje of lichtje mee
te nemen. Voor de leukst of
mooist geklede mensen en
voor het mooist versierde
lantaarntje is er een leuke
prijs.

de slotact van vuurcollectief I
’n Eye extra uitgepakt. Eerder
dit jaar was I ’n Eye o.a. actief
bij de openingsceremonie
van de Floriade en de
kampvuurconcerten aan de
Piushaven. Verwacht een
betoverende vuurshow!
Straattheater in stijl
Doorlopend is het genieten
van straattheater uit de
tijd van Dickens en Anton
Pieck door de studenten
van het ROC. De warme
chocolademelk en glühwein,
een heuse pannenkoekenbrandweerwagen en de
schaapherder met mooie
schapen maken de sfeer

Het Lichtjesfeest wordt
georganiseerd vóór en
dóór havenliefhebbers
uit wijk en stad. De
organisatie is in handen
van vrijwilligersorganisatie
Stichting Thuishaven Tilburg
(STT).



Het Lichtjesfeest is mogelijk
dankzij bijdragen van
Piushaven Levend Podium,
Verrijk je Wijk Koningshaven,
Versteijnen Group of Logistics,
het ROC (studenten van
de afdeling Kunst Cultuur
en Media), Scouting Lord
Baden Powell, La Poubelle,
Bakkerij Kouwenberg, Tapperij
Burgemeester Jansen,
Klundert Muziek, Jaspers
Verhuur, Erfgoed Depot Riel,
Kanoclub Tilburg, de Tilburgse
Open Roeivereniging,
Wetsports, de Tilburgse
Watersport Vereniging en de
vele vrijwilligers!

21 december
€0,50 of 50
kokindjes
15.00-18.00 uur
wijkcentrum
Jeruzalem

Max. 25 deelnemers en
vol=vol dus wees op tijd met
aanmelden.

Aanmelden kan bij
Wijkcentrum Jeruzalem
of bij de Kindereiland
bus. Aanmelden met
Kindereilandpasje!!
(Bij opgave ook al betalen!)

In de Nieuwe
Jeruzalemmer
Courant
vindt u een
interessant
artikel over
WinTerstad

Het belangrijke werk van de Mantelzorger
Door Rob Dingemans

Mantelzorger is een woord dat je de laatste tijd vaker om je
heen hoort en een steeds grotere rol in de maatschappij lijkt
te gaan spelen, maar nog niet iedereen lijkt te weten wat het
nu precies is. Het
element “zorg”
suggereert dat hier
sprake zou kunnen
zijn van betaalde
professionele
beroepskrachten,
maar de realiteit
is toch wel even
anders. Een
mantelzorger is
vaak een familielid
van degene die
zorg nodig heeft en
hier geen financiële
vergoeding voor
krijgt. Bovendien
is de mantelzorger
over het algemeen niet geschoold of getraind
om deze werkzaamheden uit te voeren.

goede en open communicatie
is hierbij van groot belang om
dit op te lossen.

meedenken in het vinden
van een oplossing voor een
moeilijk probleem.

De mantelzorger heeft een
belangrijke en tevens zware
taak op zich genomen en is
niet altijd bij machte om voor
alles een passend antwoord
te vinden. Dit kan voor
de mantelzorger soms tot
behoorlijk wat stress leiden
en het is zodoende belangrijk
dat een goede balans tussen
draaglast en draagkracht
bestaat. Daarom is het
belangrijk dat de mantelzorger
voldoende ontspanning krijgt.

In Tilburg Zuid-Oost en
Zuid-West kunt u de
mantelzorgconsulent Willeke
Sloot van de Twern benaderen
met vragen betreffende
mantelzorg.
Zij houdt in het
Gezondheidscentrum
Piushaven inloopspreekuur op
dinsdag van 8:30 tot 10:30
uur.
U vindt het
Gezondheidscentrum
Piushaven aan de
Prinsenhoeven en is te
bereiken via nummer 013–
5446544 of per email via

Gelukkig hoeft de
mantelzorger niet alles

De mantelzorger doet dit werk over het
algemeen uit betrokkenheid met de medemens
en is vaak door omstandigheden in deze
rol terecht gekomen. Daar komt nog bij dat
sommige mantelzorgers nooit goed geleerd
hebben om voor zich zelf te zorgen, maar
dat het zorgen voor een medemens hen wel
een goed gevoel geeft. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat sommige mantelzorgers
daarnaast als professionele beroepskracht
werkzaam zijn in de zorg.
Er is al sprake van mantelzorg indien iemand
minimaal 8 uur per week gedurende op zijn
minst een periode van 3 maanden zorgt voor
een medemens. Het wekelijks doen van de
boodschappen voor de buurvrouw/man wordt
niet beschouwd als mantelzorg maar wordt
gezien als een vriendendienst of gebruikelijke
zorg..
Het komt in familieverband
soms voor dat kinderen al
vanaf 6 jaar aan mantelzorg
voor een ouder doen. Het
is echter geen normale
situatie dat een kind deze
verantwoordelijkheid op zich
neemt omdat dit niet gezond
is voor de ontwikkeling van
het kind. Uit onderzoek is naar
voor gekomen dat dergelijke
personen op volwassen
leeftijd een verhoogde kans
op verslaving en depressies
kennen.
Vaak wordt het echter
toch als vanzelfsprekend
gezien en als een interne
familieaangelegenheid
afgedaan. De familie komt
er dan ook vaak niet openlijk
voor uit omdat dit als
een gevoel van schaamte
wordt ervaren. Dergelijke
familiepatronen zijn vaak
moeilijk te doorbreken,
maar door extra aandacht
voor jonge mantelzorgers
wordt getracht dit proces
zoveel mogelijk in de
juiste banen te leiden. De
mantelzorgconsulent zou
een belangrijke stap in het

v.l.n.r. mantelzorgconsulentes Heidi van Teul, Willeke Sloot en Lydia
Driessen - Foto: Peter Ligtenberg

doorbreken van dit patroon
kunnen hebben door het
geven van goede voorlichting
op scholen.
Met name oudere mensen
die nog zelfstandig wonen
en ook bewoners van
verzorgingshuizen hebben
vaak behoefte aan mantelzorg
omdat lang niet alle zorg
door beroepskrachten om
verschillende redenen
gerealiseerd kan worden.
Daarom is het belangrijk
om naar het gehele
systeem van zorg te
kijken en de onderlinge
samenwerking tussen
zorgvrager, mantelzorger
en beroepskracht goed op
elkaar af te stemmen zodat
iedereen hetzelfde doel en
dezelfde verwachtingen heeft.
Dit kan in de vorm van een
familiegesprek samen met de
mantelzorgconsulent.
In de praktijk blijkt dat een
grote groep oudere senioren
nog onvoldoende voor zichzelf
opkomt en ook niet altijd in
staat is om goed uit te leggen
wat het probleem is. Een



alleen op te lossen, want
voor veel problemen kan
gratis een beroep worden
gedaan op de kennis van
de mantelzorgconsulent. De
mantelzorgconsulent kan
door de uitgebreide ervaring
helpen bij het verstrekken
van individuele informatie en
advies.
U kunt bij de
mantelzorgconsulent terecht
met vragen over onderwerpen
zoals bijvoorbeeld PGB,
professionele zorg, wettelijke
regelingen, omgaan met
het ziekteproces etc. Tevens
weet de mantelzorgconsulent
precies welke cursussen
voor mantelzorgers gegeven
worden. Daarnaast is
het mogelijk om een
familiegesprek te begeleiden.
De mantelzorgconsulent is
verder bekend met lotgenoten
en kan doorverwijzen naar
bijeenkomsten waar deze bij
elkaar komen om ervaringen
uit te wisselen of te
ontspannen. Indien gewenst
kan de mantelzorgconsulent
ook een luisterend oor voor
de mantelzorger zijn en een
stuk erkenning geven of

GHCpiushaven@twern.nl
Uitgebreide informatie over de
mantelzorg kunt u ook vinden
op de website van “Landelijke
vereniging voor Mantelzorgers
en Vrijwilligerszorg” via www.
mezzo.nl .

Wilt U (meer) bewegen ?

Spil (Heikestraat 54).

Sinds een aantal weken is
er een groepje speciaal voor
mensen die willen gaan lopen
maar een lange wandeling in
tijd en tempo nog niet aan
kunnen.
Kom eens een keer meelopen,
je hoeft je niet aan te melden.
Gewoon op tijd aanwezig zijn
is voldoende.
Iedere vrijdagmiddag om half
2 vanaf vanaf wijkcentrum De

Daarnaast is er voor degenen
die in staat zijn om een
langere wandeling op een
hoger tempo te maken om te
wandelen in het buitengebied
van o.a. Moerenburg.
Elke woensdag vanaf
buurthuis Jeruzalem (C.
Houbenstraat 109)
Ca. 1 ½ uur stevig
doorwandelen
Aanvang om 10 uur

Kindereiland

Wandelen

Meer informatie:
Marie-Jose: 013-5361026
De Spil: 013-5425729
Jeruzalem: 013-5424798
Deze activiteit wordt ondersteund door de
Twern.
Heeft u ook een idee? Vraag naar
Marianne van Zutphen
Tel. 013-5425729 /
mariannevanzutphen@twern.nl

Allemaal bedankt
De organisatie van Festival
Koningshaven wil alle
vrijwilligers bedanken die zich
deze dag hebben ingezet. Ook
de inzet van de vele artiesten
stellen wij zeer op prijs.
Artiesten zoals Corne Delanos,
zangeres Monique, zangeres
Celina, Nico de Reus en nog
veel meer!
Naast de inzet van vele
vrijwilligers en artiesten was

het Festival Koningshaven
niet mogelijk zonder
sponsoring en/of de inzet
van vele organisaties en
bedrijven te weten: gemeente
Tilburg, de Twern, Verrijk
je Wijk, Imsomnia drivein show, Brabant Sport en
Spel verhuur, Tiwos, Wonen
Breburg, TBV wonen, Van der
Weegen, Piushaven Levend
Podium, Rabobank en Dankers
beveiligingsdienst.

Programma Kerstvakantie 2012

Kindereiland is gesloten van
maandag 24 december t/m dinsdag 1 januari.

In week 1 is Kindereiland er weer op:

Woensdag 2 januari:

13.30-16.30 uur in de Breukelentuin,
Gesworen Hoek (Bij mooi weer)

Donderdag 3 janauri:

13.00-17.00 uur in de Wattstraat
(bij mooi weer)

Vrijdag 4 januari:

13.00-17.00 uur aan de Betuwestraat in
Jeruzalem. Bij slecht weer van 13.30-16.00
uur bij Buurthuis Jeruzalem

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



Inloopavond AaBe terrein
Door Rob Dingemans

Bij veel oudere Tilburgers zal
de naam AaBe (Adolf van den
Bergh) meteen een gevoel
van nostalgie oproepen. De
meesten zullen dan ook met
genoegen terug denken aan
de warme wollen dekens met
het prominente rode logo met
een hert.

Jammer genoeg is de fabriek
die dit alles mogelijk maakte
al enige tijd niet meer actief.
Maar goed het AaBe productie
complex dat door Georges
Forest in de jaren dertig van
de vorige eeuw is ontworpen,
bestaat nog wel. Een deel is
tot rijksmonument verklaard.
Een deel van het complex
heeft lange tijd leeg gestaan
en is veel mensen een doorn
in het oog. Daar komt nu
verandering in, want voor het

gehele complex is inmiddels
een bestemming gevonden.

alle werkzaamheden door te
voeren.

Bewoners en geïnteresseerden
waren op woensdagavond
10 oktober welkom op het
gemeentehuis tijdens de
inloopavond om geïnformeerd
te worden over het definitieve
ontwerp voor het AaBe
complex aan de Fatimastraat.

Het ontwerp voorziet in het
handhaven van het oudste
deel van het complex,
zodat ook het ketelhuis met
schoorsteen een nieuwe
bestemming als horeca
gaat krijgen. Ook zullen de
bestaande gangen met de
schilderingen zoveel mogelijk
gehandhaafd blijven.
Daarnaast zal een deel van
het complex dat in de jaren
60 is bijgebouwd, gesloopt
worden om plaats te maken
voor parkeerplaatsen.
Het aantal parkeerplaatsen
zal mede door het bouwen
van een tweede parkeerlaag
met op en afritten aan de
Leijparc zijde van 200 naar
700 groeien.
Van de huidige winkels die
al in het complex gehuisvest
zijn, zal het merendeel na
de aanpassingen ook weer
terugkomen. Daarnaast is de
verwachting dat er een grote
supermarkt zoals Jumbo of
Lidl en een electronicazaak
zoals BCC of Mediamarkt in
het complex huisvesting zullen
krijgen. Het plan voorziet
verder in het regelen van het
verkeer zodanig dat er geen
verkeersoverlast in de wijk
voor bewoners ontstaat.

Inmiddels is een traject ter
goedkeuring opgestart zodat
volgens de planning rond
maart 2013 een definitieve
bouwvergunning kan worden
afgegeven. Er zal dan nog
een bezwaarperiode van 6
weken gehanteerd worden,
waarna hoogstwaarschijnlijk
het voorgestelde ontwerp
toegepast kan worden.
De verwachting is dat er 2
jaar voor nodig zal zijn om

De Kinder Advies
Raad Tilburg
(KART) zoekt
eigenwijze leden!
KART kijkt kritisch hoe
mensen met een smalle beurs
geholpen kunnen worden.
De kinderraad geeft
ongewone adviezen over
de aanpak van armoede
en verzamelt ideeën waar
kinderen beter van worden.
Ben je tussen de 11 en 18jaar?
Woon je in
de Gemeente Tilburg?
Lijkt het je leuk om mee te
praten, denken, helpen en
DOEN?
Neem dan contact op met
KART
kart@twern.nl
of 013-5728383
of kijk op
www.kinderadviesraadtilburg.nl

Uit de Oude Doos : “Havenzicht”
Dat moest een kroeg aan
de haven zijn, dat kon niet
missen, want Tilburg had
maar één haventje. Een wijk
waar je niet naar toe ging
als je er persé niet moest
wezen. Slopers van oud ijzer
en opslagplaatsen, overslag
van goederen, kranen voor
laden en lossen en daar ‘n
kroeg voor ‘n kop koffie, of ‘n
pint ten behoeve van. Karren
met gietijzeren banden om
de houten wielen ratelden
over de Belgische kasseien,
getrokken door ‘n paard en
reden af en aan om de stad
van het nodige te voorzien.
Het kon druk zijn in café
Havenzicht, als na gedane
arbeid of tussendoor de
schipper of voerders op hun
klompen binnen klotste voor
‘n bak koffie of ‘n biertje
of brandewijntje. Het zag
er dikwijls blauw van de
tabaksrook maar dat deerde
niemand. Het was er warm
en gezellig onder het gele
licht van de olielamp en bij de
kolenkachel. Van alles was er
thuis, de accordeonvereniging,
de kaartclub, de biljartclub,
de duivenclub, en niet
te vergeten, de Rooms
Katholieke geitenfokvereniging
onder leiding van een
geestelijk adviseur.
Vroeger werd er veel gekaart
in de cafés en er werd
elke week een rikconcours

gehouden. Soms om een
geldprijs, maar ook om prijzen
in natura, zoals een kalkoen
of een half varken. Op een
keer werd in cafe Havenzicht
gerikt en de hoofdprijs was
een bok. En laat nou Gradje
van der Wouw die hoofdprijs
winnnen... Hij had goed
“gepruufd“ en hij ging naar
huis met z’n hoofdprijs. Nou
woonde ze toch al niet zo
erg groot en Toos z’n vrouw
toch al erg meukelig omdat
ie weer te veel op had zei
“wat moeten wij hier met dat
beest, we hebben er hier geen
plaats voor, verkoopt ‘m maar
gauw.” “Wat”, zei Gradje ”geen
plaats? Dan zetten hem toch
bij ons op de slaapkamer.“
Maar daar kwam Toos niet van
in, “...helemaal niet“, riep ze
“dat stinkt verschrikkelijk!“
“Daar moet die bok maar aan
wennen“ zei Gradje terug.

Het bleek dat hij ‘s nachts was
losgebroken, en dwars door
de heg was gaan buurten bij
de geit van de buurman, en
zo te zien was dat er niet zo
zachtzinnig aan toe gegaan.
Heel de tuin was overhoop
gehaald, de tuinkabouter lag
in stukken en struiken waren
uit de grond gerukt.
Wie moest er nu voor de
schade opdraaien welke op
z’n minstens 150 gulden werd
geschat. Na veel gesteggel en
harde woorden over en weer
wie voor de onkosten moest
opdraaien, besloot men er
maar een rechter bij te halen
die uitspraak zou moeten
doen. Mr. Stokvis advocaat
in kleine zaakjes werd er bij
gehaald.
Het ging als een lopend
vuurtje rond, en de bewoners
van de straat, en dat waren
ze haast allemaal, kwamen op
de hoorzitting af, welke zou
plaats vinden om ‘s middags 2
uur in café Havenzicht.
Men hoopte dat Dré d’n
Bult betalen moest want, zo
meenden men die was toch al
niet zo gezien in de buurt. Het
was een drukte van belang,
en er was geen stoel meer
onbezet. Het zag er blauw
van de rook, en er werd
gekwebbeld en gepraat alsof
men elkaar in jaren niet had
gezien.

Hoe het verder is afgelopen is
mij niet bekend, maar ik weet
wel, dat de schenker van de
bok een geiten liefhebber was
in zijn achtertuintje ook nog
een bok had en zijn buurman,
die eveneens dierenliefhebber
was in zijn achtertuintje een
geit had staan.
Maar op een morgen, toen
Dré d’n Bult, zoals iedereen
hem in de buurt noemde, ‘s
morgens uit zijn bed kwam
en door het keukenraam naar
buiten keek, was z’n bok weg.



Daar ging de deur open, Mr.
Stokvis kwam binnen en nam
plaats achter een tafeltje om
zijn uitspraak te doen. Er viel
een doodse stilte...
Mr. Stokvis sprak, deed
zijn uitspraak in deze en
die was als volgt: “Gezien
de omstandigheden, en
de zaak in ogenschouw te
hebben genomen, voor wat
betreft het in gemeenschap
gaan, zonder medeweten of
goedkeuring van tweëerlei
kunnen, in dit geval een geit
en een bok op andermans
grond waarbij de schade is
ontstaan aan tuinmeubilair en
beplanting, geschat op 150
gulden, is mijn uitspraak als
volgt: De eigenaar van de
bok betaalt een vergoeding
van 50 gulden, omdat deze
bok tijdens de overdracht op
twee poten heeft gestaan,
en de eigenaar van de geit
100 gulden omdat deze geit
mede gezien haar vrijwillige
medewerking gebruik heeft
gemaakt van alle vier haar
poten. Dit is mijn uitspraak en
daar zult u het mee moeten
doen.”
Na applaus en ieders
tevredenheid is het er
nog lang en gezellig aan
toe gegaandaar in café
Havenzicht.
Ingezonden door Kees Koster.

Formulierenhulp dichtbij
start spreekuren in wijkcentra
Tientallen regelingen waarmee mensen hun inkomen kunnen vergroten,
worden niet gebruikt omdat de aanvraagformulieren niet bekend zijn of te
moeilijk om in te vullen. Door Formulierenhulp dichtbij hoeven Tilburgers
deze kansen niet meer te laten liggen. Humanitas en de Twern organiseren
de Formulierenhulp.
Formulierenhulp dichtbij is gratis en gemakkelijk. Vrijwilligers zitten op vaste tijden
in wijkcentra klaar om formulieren te helpen invullen over kwijtschelding, bijzondere
bijstand, meedoenregeling, toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag) en
leerlingenvervoer.
Formulierenhulp dichtbij verwerkt GEEN formulieren over inkomstenbelasting en
aanvragen Wet Werk en Bijstand.
De vrijwilligers van de formulierenhulp houden een
wijkcentrum op deze tijden:
Wijkaccommodatie
Adres
De Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38

keer per week spreekuur in het
Dag / tijd
Maandag
Donderdag

13:00-14:00
10:00-11:00

Mensen kunnen zonder afspraak binnenlopen. Breng wel alle papieren mee die nodig
zijn voor het volledig invullen van de formulieren. Lukt het niet om het wijkcentrum te
bezoeken dan komt de Formulierenhulp aan huis. Bel voor een afspraak 06 10952926

Nieuwe organisatie
ContourDeTwern
definitief
Per 1 januari 2013 zullen Contour en de
Twern samen een nieuwe organisatie gaan
vormen onder de naam ContourDeTwern.
De centrale bureaus van Contour en
de Twern worden samengevoegd en
gevestigd aan de Spoorlaan 444 in
Tilburg. In deze locatie wordt ook het
team ‘Vrijwilligerswerk en Informele zorg’
gehuisvest.
ContourDeTwern krijgt 1 Raad van
Toezicht, 1 ondernemingsraad, 1
CliëntenAdviesraad en 1 Vrijwilligersraad.
Gon Mevis wordt de directeur/bestuurder.
===ingekort door de redactie===

E V E N E M E N T E N A G E N D A
zo.
di.
do.
vr.
do.
zo.
zo.
zo.

25
27
29
14
27
13
10
10

november
14:00 u.
november			
november
20:00 u.
december
19:30 u.
december
20:00 u.
januari				
februari		
13:00 u.
februari				

Nieuwe kunst-expositie de Zaak (voormalige Andreasschool Lourdesplein)
Informatieavond pleeggezinnen (voor informatie zie www.pleegzorg.nl of 0800-0223432)
Bijeenkomst minder validen “Onderling Contact“ (wijkcentrum “De Baselaer“)
Lichtjesfeest 10e editie winters buitenfeest in Dickensstijl (Hopliedenkade en Vendelierspark)
Bijeenkomst minder validen “Onderling Contact“ (wijkcentrum “De Baselaer“)
Waogeslouwe in de bouwhal in de Ledeboerstraat
D’n opstoet carnavalsoptocht in de binnenstad
Chinees Nieuwjaar

A C T I V I T E I T E N A G E N D A

Buurtcentrum De Spil
Heikestraat 54
5021 GV Tilburg
tel.: 013 - 5425729
M A A N D A G
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 10.30 u Spreekuur
maatschappelijk werk
10.00 - 11.30 u Praatles voor
allochtone vrouwen
12.30 - 14.30 u Model tekenen
15.00 - 17.00 u Model tekenen
13.30 - 17.00 u Kaartmiddag
15.00 - 17.00 u Kindereiland
Fatimaschool
19.30 - 21.30 u Hobbyclub (Lutina)

D I N S D A G
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 Koken en eten
(Autistische jongeren)
19.00 - 22.00 u Inloop MEE/GGZ
1e week van de maand
19.30 - 22.00 u Model tekenen
(1 keer per 2 weken)

10.00 - 13.30 u Koken voor ‘n prikkie
(laatste week van de maand)
12.30 - 16.00 u Lunch + themabijeenkomst van KBO & GGD
(1x per maand)
14.00 - 15.30 u Kidzclub
14.00 - 16.00 u Line dance
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers
(spelletjes)
20.00 - 22.00 u Al Anon,
praatgroep (verslaving)

M A A N D A G
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 u Dammen Amarant

D O N D E R D A G
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 (50+)
14.00 - 16.00 u Huiskamer (60+)
15.00 - 17.00 u Kindereiland
Wattstraat
16.00 - 19.30 u Eetpunt de Spil
(2e week van de maand)
20.00 - 22.30 u Sjoelen
20.15 - 22.15 u Djembee
percussiegroep

D I N S D A G
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
19.00 - 21.00 u Toneelles

V R I J D A G
12.00 - 17.00 u Open inloop
13.30 - 14.10 u Rustig wandelen
13.30 - 16.30 u Kaartmiddag (KBO)

W O E N S D A G

Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
5018 BP Tilburg
tel.: 013 - 5424798
W O E N S D A G
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
10.00 - 12.00 u Sportief wandelen
start vanuit buurthuis
Jeruzalem
11.30 - 12.30 u Spreekuur
Ouderenadviseur
11.45 - 12.45 u Speelleerclub
Andreasschool

D O N D E R D A G
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt
(3e week van de maand)
09.30 - 10.30 u Spreekuur buurt
maatschappelijk 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 Donderdagavond
soos Jeruzalem

V R I J D A G

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)

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
13.30 - 17.00 u Kindereiland
Schielandstraat
(bij slecht weer in buurthuis
Jeruzalem tot 16.00 uur)
19.30 - 22.00 u Cola disco
(1x per maand)

De redactie vraagt iedereen om kopij over Carnavalsactiviteiten tijdig aan te leveren!
Sluitingsdatum kopij voor krant 1 van 2013 is 16 januari. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl
De verschijningsdatum is vrijdag 1 februari.
De redactie stelt uw inzending op prijs.



