wijkkrant
KONINGSHAVEN

Zestiende jaargang, nummer 3, juni 2011, oplage 6300
Beste wijkbewoners van Jeruzalem, Fatima, Broekhoven en Hoogvenne,
Op zaterdag 25 juni 2011 bent u vanaf 12:00 uur ‘s middags van harte welkom om te komen naar het
Festival Koningshaven. Het festival vindt plaats in Jeruzalem in de Caspar Houbenstraat. U kunt daar dan
gedurende de gehele dag volop genieten van een breed aanbod van optredens met o.a. live muziek en
diverse gevariëerde activiteiten voor jong en oud.
Voor de kinderen en jeugd zijn er o.a. stormbaan, voetbaltoernooi, workshop, schminken, kindereiland,
Sing-Star en kinderen kunnen prijsjes winnen. Daarnaast zal de Scouting ook aanwezig zijn met
verschillende activiteiten.
Voor de volwassenen en ouderen zijn er o.a. oud-Hollandse spelen, een race (rolstoel of scootmobiel),
workshops, enveloppenspel etc.
Daarnaast zijn er de gehele dag tot ca. 21:00 uur live optredens van artiesten en is het vanzelfsprekend mogelijk om tijdens de gehele dag voor aantrekkelijke prijzen van een hapje en een drankje te
genieten.
Al met al gaan we een leuk feestje bouwen en maken we er een leuke dag van.
Organisatie Festival Koningshaven
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Schreuder:
De Twern, buurthuis Jeruzalem (013) 542 47 98 of email petraschreuder@koningshaven.twern.nl
Festival Koningshaven wordt mede mogelijk gemaakt door: de Twern, gemeente Tilburg, Tiwos,
TBV wonen, Van der Weegen, Stimuleringsfonds Piushaven, Verrijk je Wijk, Rabobank
Zie ook http://koninghaven.hyves.nl/

zie ook pagina 6 Open Dag Moedercentrum

Wij kunnen je hulp goed gebruiken!!
Help jij zaterdag 25 juni mee bij festival Koningshaven en maak er samen met ons een superdag van!
Voor het festival zijn we op zoek naar extra handen. Zowel ’s morgens als ’s middags en ’s avonds kunnen
we extra hulp gebruiken. We zoeken onder andere mensen voor:
op- en afbouwen festivalterrein
begeleiding bij kinder-, jongeren en volwassenactiviteiten
het maken van foto’s op het festival
Heb je interesse, neem dan contact op met Petra Schreuder, opbouw-werker bij de Twern:
Buurthuis Jeruzalem (013) 542 47 98
of stuur een email naar petraschreuder@koningshaven.twern.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@koningshaven.twern.nl De redactie bestaat uit:
Agnes Cools, Guus van Gorp, Jack Janssens, Evert Kuijpers en Petra Schreuder

UIT DE INHOUD
Â United!
Â Piushaven
Â Parel + VJW
Â Woon + kook
Â Kidzz
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Administratiekantoor
Hamburg
C.P.F.M. Hamburg
Voor het MKB, Starters en particulieren
Goede kwaliteit - prijsverhouding
v o f h a m b u rg @ e u r o n e t . n l

SCHILDERSBEDRIJF

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg
Lancierstraat 35, 5017 CR Tilburg
TEL: 013 - 5350537 - FAX: 013 - 5422353

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Tel: 013- 545 45 74
Vrijblijvende offerte aanvraag

Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering
Sterk in alle soorten gordijnen en het stofferen van trappen.
Gratis opmeten en adviseren en een vrijblijvende prijsopgave.

Je wordt er alleen maar wijzer van!

tapijthuisdepiushaven@home.nl

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

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

Kinderdagverblijf Poeh

Kwaliteit in kinderopvang
Poeh is een huiselijk, Tilburgs kinderdagverblijf
voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot
4 jaar. Kinderdagverblijf Poeh is kleinschalig
van opzet. Hierdoor kunnen we de kinderen
de aandacht geven die ze verdienen. Poeh is
gevestigd in de Boomstraat en aan de Kazernehof.

Contact
kinderdagverblijf poeh
Boomstraat 18, 5038 GS Tilburg
Kazernehof 76, 5017EV Tilburg
Tel. 06 33 844 705
info@kdvpoeh.nl
www.kdvpoeh.nl

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

Dameskapsalon

PAUL DE BRUYN
Broekhovenseweg 85, Tilburg
Tel: 013 - 542 42 26

Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

Tweedehands dames en herenrijwielen

inruil mogelijk, tevens reparatie

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

Dus tot ziens bij

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

van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553
mobiel: 06 - 25418723

Hondenpoep

Rolstoel/fietstocht 2011
Op 5 juni organiseerde KBO
Broekhoven voor leden en nietleden een rolstoel/fietstocht over
ca. 25 km.
Er vertrokken 25 scootmobiels
en 25 fietsers. Enkelen hadden
zich afgemeld of kwamen niet
opdagen vanwege de slechte
weersvooruitzichten, maar die
hadden zich misrekend want het
was gedurende de hele tocht
prachtig weer.
Na de ontvangst met koffie en thee
op voetbalcomplex Olympus werd
er om 10.30 uur gestart in groepjes
van zo’n 8 personen. Elk groepje
werd begeleid door een volgauto
en gevaarlijke oversteekplaatsen
werden vakkundig door verkeersregelaars bemand. De tocht
voerde over fietspaden en rustige
weggetjes via Tilburg-Zuid, Goirle
en
Hilvarenbeek naar BiestHoutakker, voor een rustpauze
met soep en broodjes.
Voor de vrijwilligers was dit een
druk moment om iedereen te
voorzien. Waar nodig werd bij
sommige scootmobiels de accu
bijgeladen.
Na de pauze werd de tocht
vervolgd naar het eindpunt bij
voetbalvereniging Olympus.

Hondenpoep is een grote ergernis van vele wijkbewoners.
Samen moeten we ervoor zorgen dat de wijk schoon en
hondenpoepvrij blijft. De gemeente plaatst daarom de
volgende voorzieningen:
Hondenpoepbak
Deze
emmers
staan
met
name langs uitlaatplaatsen en
losloopzones. De emmers worden
regelmatig geleegd, maar in ieder
geval als ze voor driekwart vol
zitten.

Adoptieveld
Een speelweide ‘geadopteerd’ door
de jeugd waar honden verboden
zijn.

Losloopzone
Een aangewezen gedeelte van het
openbaar gebied waar honden los
mogen lopen. Ook hier geldt een
opruimplicht.

Uitlaatstrook
Grasbermen waar mensen hun
hond aangelijnd kunnen uitlaten.
Ook hier geldt een opruimplicht.

Hondenbelasting
De opbrengsten hondenbelasting
worden in Tilburg o.a. besteed aan
voorlichting over de spelregels en
aan de handhaving. Maar ook aan
het aanleggen en onderhouden
van voorzieningen voor honden,
zoals hondenpoepbakken, adoptieveldjes,
uitlaatplaatsen
en
losloopzones. Het principe van
hondenbelasting is: de vervuiler
betaalt.
Honden aangelijnd
Niet alle mensen zijn vertrouwd
met loslopende honden. Vooral
kinderen
en
weggebruikers
voelen zich veiliger als de hond
aangelijnd - dus onder controle is. Daarnaast is het opruimen van
de hondenpoep van loslopende
honden voor het baasje een
stuk lastiger. In losloopzones
mag een hond wel los lopen om
te rennen of om met andere
honden te spelen. Voor het niet
aanlijnen van een hond worden
boetes uitgeschreven. Binnen de
bebouwde kom is dit 60,- euro
en op een ingerichte speelweide,
speelplaats of zandbak is dit 90,euro.
Geen leuk klusje
Op alle plaatsen moet de baas zelf
de poep direct opruimen. Geen
leuk klusje, maar het moet wel
gebeuren. Niemand trapt graag in
de poep, maar er is nog een andere
reden: gezondheid. Uitwerpselen
van honden bevatten namelijk
vaak parasieten, zoals wormen,
die mensen (vooral kinderen)
én dieren kunnen besmetten.
De gemeente ledigt daarom ook
regelmatig de hondenpoepbakken.
Bah... wat een instinker
De gemeentelijke opsporingsambtenaren moeten er op toezien,
dat iedereen zich aan de spelregels
houdt. Bazen die zich weinig van
anderen
aantrekken,
moeten
daarom niet vreemd op kijken, als
ze een boete van 90 euro krijgen
voor het niet opruimen van de

De deelnemers reageerden heel
positief over de verzorging en de
organisatie.
Voor
een
aantal
personen
betekende het dat ze voor de
eerste keer buiten de stad
kwamen met hun scootmobiel. Het
groepsgebeuren met begeleiding
gaf hun zelfvertrouwen, omdat er
hulp was als er iets gebeurde. Dat
werd nadrukkelijk ervaren omdat
een
scootmobiel
bandenpech
kreeg en hiervoor hulp werd
opgeroepen.
Op de begeleiding van de EHBO
hoefde gelukkig geen beroep te
worden gedaan.
De deelnemers hebben genoten
van de omgeving en de onderlinge
contacten, een goede basis om
volgend jaar weer deel te nemen.
De dag werd afgesloten met een
lekkere appelflap en een drankje,
gevolgd door een loterij.
Circa 16.30 uur keerde iedereen
huiswaarts.

hondenpoep.
Centraal Meldpunt
Hebt u suggesties, klachten of
meldingen over hondenpoep in de
openbare ruimte, bijvoorbeeld op
straat in parken of in speeltuintjes,
dan kunt u zich melden op het
(gratis) telefoonnummer van het
Centraal Meldpunt: 0800-1920.
Het Centraal Meldpunt noteert de
melding en speelt deze direct door
naar medewerkers van de afdeling
Stadstoezicht.
Natuurlijk mag u hondenbezitters
ook
rechtstreeks
op
hun
verantwoording wijzen.

Swing met Groenewoud UNITED!
Op zondag 26 juni vindt het Groenewoudfestival plaats in Tilburg.
Het
festival
is
georganiseerd
door
bewoners
en
instellingen uit de Tilburgse wijk Groenewoud en wordt
ondersteund door de gemeente Tilburg en de Twern.
Wat valt er te doen?
Het festival begint om 13:00 uur en zal eindigen om 19:00
uur. In deze tijd kunt u deelnemen aan verschillende
activiteiten en workshops, op koopjesjacht gaan op de culturele
braderie, mee swingen of gewoon genieten van multiculturele
optredens en rustig iets eten en drinken op het terras.

Hebt u vragen over het hondenpoepbeleid
dan
kunt
u
contact
opnemen
met
de
afdeling Stadstoezicht, telefoonnummer: 549 54 02

Ligging:
Het festival zal plaatsvinden in het Groenewoudpark. Dit park is
gelegen tussen de Dolomietenlaan, Vogezenlaan, Silvrettapad en
de Groenewoudstraat.
Het festival brengt Groenewoud bij elkaar, verschillende
culturen uit de wijk zullen deze dag zorgen voor Groenewoud
UNITED!

Sluiting
wijkcentrum
Hoogvenne.
Helaas
moet
wijkcentrum
Hoogvenne per 1 Juli dit jaar zijn
deuren sluiten.

Ben je betrokken, benieuwd of
bezorgd en wil je in een vroeg
stadium weten wat er allemaal
staat te gebeuren in de wijk.

Dit willen we echter niet geruisloos
voorbij laten gaan.
Daarom nodigen wij de gebruikers
en vaste bezoekers van dit
wijkcentrum uit om op vrijdag 1
Juli van 16.00-19.00 met een
borrel en een hapje een periode
af te sluiten.
Locatie Wijkcentrum Hoogvenne:
Kazernehof 76 tilburg
Voor vragen kunt U contact op
nemen met Joep Otten.
Tel; 013-5430922
E-Mail;
joepotten@spijkerbeemden.nl

Kom eens luisteren tijdens een
vergadering of meld je aan bij
de bewonerswerkgroep Fatima.
Kijk eens op de website www.
wijkfatima.nl dan heb je vast
een idee van wat er allemaal
speelt in de wijk. Heeft één van
de onderwerpen je
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bijzondere interesse, twijfel
dan niet en meld je aan.
Misschien dat jij diegene bent
die het verschil kan maken!
Heb je wel interesse maar
geen internet, geen probleem
stop een briefje in de bus en je
krijgt antwoord.
Mailtjes kun je sturen naar
www.wijkfatima.nl en briefje
kun je in de bus stoppen in
de Kruisvaardersstraat 49 tav
BWG Fatima.

Dion Ketelaars
installatietechniek
Sinds 1906
waarborginstallateur

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

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

Haarstylist Marthijn

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

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

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

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03
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W i j k g e r i c h t

Lekker
ontbijten

Buur t e n m e t p i t
René Scherpenisse, sinds
01/04 directeur van Tiwos
wil actieve bewoners een
hoofdrol toekennen in
buurtontwikkeling

“Wijkkranten
onmisbare factor voor
buurten met pit”
GUUS VAN GORP Een nieuw
huis betrokken en dan een
feestje voor vrienden en
familie. Als dan het tijdstip
van de sterke verhalen is
aangebroken, komt al gauw
het beeld naar boven dat het
amper tien jaar geleden nog
kon gebeuren dat je in de
achtergelaten woning de met
veel ijver door jou geplaatste
keuken eruit moest slopen;
het oude granieten aanrechtje
er weer in… Hoe dan ook, in
keukens is heel wat veranderd,
vooral ook meer keuze in
voedselbereiding, wat feitelijk
ook
in
huurderstermen
symbool staat voor meer
‘woonzeggenschap’. Geboren
in een Rotterdamse wijk waar
de bewonersparticipatie zo’n
beetje is uitgevonden, heeft
ook René Scherpenisse daar
zo wel zijn ideeën over. Begin
april trad hij aan als nieuwe
directeur van wooncorporatie
Tiwos.

DOOR

“Wonen is een recht, dat is
voor mij geen cliché. Mensen
geven daar graag steeds meer
zélf invulling aan. Maar in een
dicht bevolkt land is wonen ook
omgeven met regeltjescultuur.
Mensen zélf het voortouw laten
nemen bij de voorbereiding van
die regels, vind ik een groot goed”
René Scherpenisse (49)
heeft
zijn wortels in het opbouwwerk:
“Ook dat vak heeft de afgelopen
decennia
veel
verschillende
recepturen gekend. Opbouwwerk
dat inzet op talentversterking van
mensen, daar voel ik me het beste
in thuis, vooral als je mensen
daartoe het goede gereedschap
kunt geven. Wie een steuntje in
de rug nodig heeft, verdient zeker
dat extra gereedschap. Wonen
wordt dan het verschil tussen
huis en thuis. Zo kunnen mensen
beter hechten aan hun buurt.
Wijkkranten zijn als zodanig een
onmisbare factor voor buurten
met pit. Dan noem ik ook hun
rol in het enthousiasmeren van
wijkfestivals, wat als bindend
element
belangrijke ijkpunten
zijn. Dat laten we ook in onze
sponsoring zien”
Kwetsbaarheid overwinnen
Bij gemeentelijke zorgtaken hoort
een sociale dienst. In diezelfde lijn
kende tot zo’n dertig jaar geleden
ook de meeste (grote) plaatsen
een gemeentelijk woningbedrijf.
René: “Tiwos is voortgekomen uit
zo’n gemeentelijk woningbedrijf,
met van oudsher ook een traditie
van bouwen voor mensen met een
minder makkelijke entree op de
woningmarkt. Van zo’n corporatie

ben ik graag directeur. Want wonen
is zó essentieel voor mensen….
Goed wonen garanderen is een
samenspel op wijkniveau, maar
ook op managementniveau vraagt
dat de nodige samenwerking. In
het bijzonder geldt dat voor de
samenwerking met gemeente en
instellingen die zich inzetten voor
wijkwelzijn. Vertrouwen wekken,
vertrouwen versterken, elkaar
informeren en inspireren, dat
maakt het verschil, vooral ook
in tijden van bezuinigingen. Op
bestuurlijk niveau is daarom het
samenwerkingsmodel
“Tilburg
Akkoord’
van
groot
belang.
Gemeente en woningcorporaties
zitten daarin om tafel om wijken
meer draagvlak te geven; daarin
willen we toe naar een situatie dat
met bijpassend gereedschap, dus
met passende samenwerking elk
gezin sociaal en economisch meer
op eigen benen kan staan”.

In buurthuis Jeruzalem

Donderdag 30 juni
van 9.00 tot 10.00 uur
kosten € 2.00
kinderen € 1.00

Inschrijven
bij het beheer

Buurtkamer
Rene Scherpenisse is geboren in
Tuindorp Vreewijk (Rotterdam): in
de jaren ’20 van de vorige eeuw
gebouwd naar het voorbeeld van
de Engelse tuinsteden om zo
ook de arbeidersklasse een goed
woonklimaat te bieden. Ondanks
intensieve
woningverbetering
dreigde jarenlang sloop. Door
evenzo jarenlange inzet van
bewoners is nu sloop van de baan.
Rene: “Ik voel me goed thuis in
een sfeer waarin bewoners hun
positieve kracht naar boven
kunnen halen.
Hun wens tot
meer regie is gerechtvaardigd.
Buurtbeheer,
met bewoners
die zich inzetten voor blijvend
nette buurtpleinen met mooie
speelplekken voor de kinderen,
vind ik daar een goed voorbeeld
van. Daarom wil ik me ook inzetten
voor een wederopstanding van
bewonersraden, met inbegrip van
huurderscommissies. Een goede
wijkkrant als spreekbuis is dan
goud waard. Dat bindt mensen.
Want ook de trend dat bewoners
meer een meer een rol willen
spelen in buurthuisbeheer spreekt
me aan. In verschillende Tilburgse
wijken leggen bewoners zich niet
zomaar neer bij de indringende
bezuiningingsronde van sluiting
van
wijkaccommodaties,
maar gaan zélf op zoek naar
samenwerkingspartners
voor
gedeeld gebruik van gebouwen,
een soort gebouwgebruikvariant
op carpoolen dus. Initiatieven
die het beste van meer werelden
verenigen,
hebben
bij
mij
een streepje voor. Grote kans
dat buurthuis De Boomtak en
buurthuis Zorgvlied op die manier
openblijven. En waar dat door
allerlei
omstandigheden
een
gepasseerd station is, zetten
wij intussen in op zogeheten
buurtkamers. In de wijken Fatima
en De Reit stelt Tiwos daartoe
een woning beschikbaar voor
buurtvergaderdoeleinden”.

Open Dag
Moedercentrum de Parel
Beemsterstraat 2
Zaterdag 25 Juni 2011
12:00 – 15:00
Het doel van het Moedercentrum
is het versterken van vrouwen
door het aanbieden van een
eigen plek waar ze deel kunnen
nemen aan allerlei activiteiten.
Maak kennis met deze
activiteiten onder het genot van
een hapje en een drankje. Of laat
je verwennen in de verwenkamer
die wij speciaal voor deze dag
alleen voor vrouwen hebben
ingericht. Tijdens de Open Dag
is er veel informatie te krijgen
over al onze activiteiten en
doelstellingen. We zijn ervan
overtuigd dat zeker één van onze
activiteiten je aan zal spreken!
Nieuwsgierig geworden? Kom
dan kijken op de Open Dag!

Achter de voordeur
Wie zijn wortels heeft in het
opbouwwerk gaat vooral voor
leefbaarheid in buurten. Maar
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hoe zit dat achter de voordeur??.
René: “Wat dat aangaat kunnen
corporaties een sterk profiel
neerzetten in het laten herleven
van maatschappelijk opbouwwerk.
Ik zie die gebundelde kracht als
belangrijke missie in mijn werk.
Oftewel ook achter de voordeur
maatwerk leveren, met de bewoner
in de hoofdrol, van vormen met
gecoachte woonbegeleiding (zoals
thuisadministratie ism De Twern)
tot projecten die wonen en werken
verenigen. Zoals bijvoorbeeld
projecten die jongeren in de wijk
zelf aan leerwerkstages helpen.
In de wijk Jeruzalem hebben we
besloten een aantal woningen voor
een klein bedrag ter beschikking
te stellen aan studenten, met
als tegenprestatie dat ze de
wijkbewoners op allerlei fronten
steun gaan bieden, van assistentie
bij een wijkfestival tot hulp bij het
invullen van formulieren. Want
goede buurtontwikkeling is zoveel
meer dan stenen stapelen”

Kin d e rw erk
Veranderingen bij het kinderwerk
van de Twern in Koningshaven
Vanwege
bezuinigingen
gaan
wijkcentrum
Hoogvenne
en
buurthuis ’t Vogeltje sluiten op
1 juli 2011. Maar vanwege de
bezuinigingen moet de Twern ook
stoppen met een groot deel van
de kinderactiviteiten.
Bekende gezichten binnen de
brede school gaan in de zomer
afscheid
nemen;
Roos
van
Esch, Jeroen van Dingenen en
Janou Hellebrand gaan alle drie
vertrekken of minder in deze wijk
werken.
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor
de activiteiten die zij tot op heden
uit voeren. De organisatie van een
aantal inloopactiviteiten vanuit
de Twern zal stoppen, als ook
speelleerclubs, kinderactiviteiten
in diverse wijken zoals KAT,
kinderraad en kinderpersbureau
De Twern blijft wel aanwezig in de
wijk en er wordt inmiddels al met
actieve vrijwilligers gekeken of zij
activiteiten in een of andere vorm
over willen en kunnen nemen.
Bij het Kindervakantiewerk in
Koningshaven werkt dit inmiddels
al zo en bij een aantal andere
groepen is de wil er om door te
gaan.
Natuurlijk vraagt dit om een forse
extra inspanning van de actieve
vrijwilligers, en zij kunnen nog
veel hulp gebruiken. We doen dan
ook een oproep aan ouders en
wijkbewoners om ze daar bij te
helpen en zelf actief te worden.
De kinderen in de wijk willen
graag door met hun zinvolle en
leuke activiteiten, de Twern wil
daar nog steeds bij helpen. Met
uw inzet kan het lukken.
Heeft u interesse neem dan
contact op met Marianne van
Zutphen in wijkcentrum de
Spil 013-5425729 of Email
mariannevanzutphen@
koningshaven.twern.nl.
Twern team Zuid Oost.

V J W
Eerder meldden we dat de
toekenningen van Verrijk Je
Wijk zouden worden aangepast
in 2011. Dit ook omdat er 75%
bezuinigd moest worden op het
budget. Deze mededeling heeft
blijkbaar zoveel indruk gemaakt
dat het aantal aanvragen ver
achterblijft bij vorig jaar. Voor
alle duidelijkheid dus nog eens de
uitgangspunten voor 2011:
• Fysieke
zaken,
zoals
speeltoestellen, bloempotten
enz. komen niet meer voor
een uitkering in aanmerking uit
de Verrijk Je Wijk-pot.
• Echter zaken die de cohesie
en samenhorigheid in de buurt
verbeteren kunnen nog steeds
op
een
tegemoetkoming
rekenen.
Heeft u dus nog plannen, dien ze
dan in en er is een gerede kans
dat u voor een tegemoetkoming
in aanmerking komt!
Voor contact met uw Wijkbestuur
kunt u terecht op onze website
www.wijkraadkoningshaven.nl.

W i j k g e r i c h t

G e z o c h t

S l i m w o ne n
TBV WONEN GEEFT
VOORZET MET
BIJZONDER PROJECT
Actieve bewonersgroep
Piusstaete zet graag
computer in voor extra
ontplooiingsmogelijkheden
Door Guus van Gorp Gastvrije zorg
is écht in opkomst. Op leeftijd
voor elkaar zorgen is meer dan
de pillendoos. Het besef van
gastvrije zorg voor elkaar zit
‘m vooral in leven aan de járen
toevoegen: met positieve blik
vitaal de toekomst tegemoet
zien. In seniorencomplexen
kunnen goede burencontacten
dat
gevoel
versterken:
elkaar niet wegkijken, maar
als goede gasten inzetten
op een goed buurtgevoel.
De mogelijkheden van de
computer zijn dan zeker een
meerwaarde. Reden genoeg
voor woningbouwvereniging
TBV Wonen om naast een ‘pilot’
in Tilburg-West ook in hun
huurappartementencomplex
voor senioren ‘Piusstaete’ zo’n
proefproject te beginnen.

Mensen bijstaan zit dhr Tjan à
Sem in het bloed; het kwam hem
ook al goed van pas in eerder werk
als onderwijsassistent. Hij heeft
zijn wortels in Indonesië, waar
bij die mensen de karakteristieke
gastvrijheid ook hoog in het vaandel
staat. Of ik koffie met gebak wil??
Geen alledaagse vraag op een
doordeweekse maandagmiddag.
Hij doet enthousiast zijn verhaal:
“In dit appartementencomplex
schuin achter de bibliotheek wonen
in hoofdzaak ouderen, soms ook
met een nieuwe levenspartner.
Hun kinderen en kleinkinderen
wonen lang niet altijd in de
buurt. Toch zien zij hun huidige
levensfase als een gegeven met
goede mogelijkheden. Ouderen
vereenzelvigen met ‘het leven
afbouwen’ is er hier beslist niet bij.
Ze willen opkomen voor zichzelf,
hun eigen koers varen, maar
willen ook nadrukkelijk anderen
daarbij betrekken. Kortom: ook
opkomen voor elkaar, en dat legde
al gauw de kiem tot een actieve
huurderscommissie. Daarin is
ook de mooie ontmoetingsruimte
een pre. Door verruiming van
de doelgroep, gezien andere

toewijzingsnormen, is nu ook
een bredere groep in deze
appartementen
geintersseerd.
Voor een goede ontwikkeling
van de ontmoetingsruimte bleek
ook
TBV-bewonersconsulente
Jannie Haverkamp goud waard.
Met de inzet van die corporatie
geeft dat nu ook goede kansen
tot nadere kennismaking met de
computer, ook voor ouderen met
computerdrempelvrees”
Gratis
proef
mogelijkheden
BrabantConnect

met

Handwerkclub

Ta a lt a lent !

Sinds deze maand is er een
handwerkclubje
gestart
door
buurtbewoners Marie-Jose en
Thea op buurthuis Jeruzalem!!

Lijkt het je leuk om praatlessen te
geven aan een groep vrouwen in
de wijk Jeruzalem??

Vind jij het leuk
om
gezellig
samen
met
anderen
te
haken,
breien
en te borduren?
Kom dan ook!
Voor eenvoudige
haak
en
breipatroontjes
wordt gezorgd.

de
van

Wat?
Handwerken
Waar?
Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109
Wanneer?
Elke donderdag
Hoe laat?
Van 13 – 15 uur
Kosten?
Gratis

BrabantConnect is ontstaan als
provinciaal initiatief en is erop
gericht om met laagdrempelige
computermogelijkheden
een
bijdrage te leveren aan een prettig
woonklimaat voor ouderen. Die
computerinzet voor prettig en
gastvrij wonen voor ouderen wordt
ook wel Slimme Zorg genoemd. Dhr
Tjan à Sem: “Ouderen willen tot op
hoge leeftijd zelfstandig kunnen
blijven wonen: bijvoorbeeld door
inschakeling van gemaksdiensten
zoals
maaltijdenservice
per
computer, of aldus bijvoorbeeld
ook een alarmsysteem dat met
behulp van sensoren automatisch
contact legt met een hulpdienst
als je als bewoner in je woning
bent gevallen. Beeldtelefonie om
zo met kleinkinderen ver weg
te kunnen bellen en ze dan ook
dus te kunnen zien, spreekt de
mensen ook erg aan”. Emy Pullens
is beleidsmedewerkster bij TBV
Wonen: “Met dat beeldbellen
begint kort na de zomer dan ook
een gratis proef van een half jaar
en alle geinteresseerde bewoners
van Piusstate krijgen daartoe een
aanraakscherm
(‘touchscreen’)
, met bijpassende instructie. Die
instructie wordt gegeven door
mensen van BrabantConnect,
maar ook wordt met onze inzet
gezorgd voor
training van
vrijwilligers uit Piusstaete. Die
mensen hebben een goede band
met hun medehuurders en kunnen
dus op vertrouwde basis hun
medebewoners verder wegwijs
maken”. Dhr Tjan à Sem ziet
inderdaad de proef met vertrouwen
tegemoet: “De ouderen hier
voelen elkaar goed aan, die goede
band heeft zéker een rol gespeeld
om ons die proef te gunnen,
want we hebben een actieve
bewonerscommissie,
wat
ook
het geval is bij een vergelijkbaar
project van TBV Wonen in TilburgWest aan de Kwendelhof”. Zie ook
www.brabantconnect.nl

U kunt altijd meedoen met deze
club! Loop dus gewoon eens op
donderdagmiddag
binnen
bij
buurthuis Jeruzalem en vraag
naar Marie-Jose en Thea!
Groeten
van
Marianne
van
Zutphen, sociaal-cultureel werker
de Twern
Tel. nr: 013 - 5425729 /
E-mail:
mariannevanzutphen@
koningshaven.twern.nl

Kooktalent
Kook / organisatietalent
Lijkt het je leuk om samen met
anderen een kookproject op te
zetten voor kinderen in de wijken
Armhoef en Jeruzalem?
...Vanuit een aantal bewoners
is er het idee gekomen om een
kookproject op te zetten voor
kinderen. Voor dit project zijn we
op zoek naar andere bewoners die
mee willen denken over dit project,
zodat het ook echt uitgevoerd kan
worden!
Is dit iets voor jou?! Neem dan
contact op met:
Marianne van Zutphen, sociaalcultureel werker de Twern
Buurthuis de Spil, Heikestraat 54
Tel. nr: 013 – 5425729
E-mail:
mariannevanzutphen@
koningshaven.twern.nl

LAATSTE NIEUWS: DE
COMPUTER SPEELT
INTUSSEN EEN BEPALENDE
ROL BIJ HET REAGEREN OP
VRIJKOMENDE WONINGEN.
DERHALVE IS TBV-WONEN
OOK EEN SAMENWERKING
AANGEGAAN MET ROCLEERLINGEN OM MET
NAME OUDEREN TE LEREN
OMGAAN MET DE WEBSITE
‘WONING IN ZICHT’

Dan zijn we op zoek naar jou!
We zoeken iemand die kennis
heeft van de Nederlandse taal
en het leuk vind om dit over te
brengen aan allochtone vrouwen.
Daarnaast is het belangrijk dat je
graag met verschillende culturen
in contact komt en geduldig
bent om het voor iedereen uit te
leggen.
De voorkeur is iemand die
beschikbaar is voor 1 dagdeel per
week. Ben jij dat niet, maar heb je
wel interesse hierin? Laat het dan
ook weten!! Wellicht kunnen we
dan een team maken dat elkaar
afwisselt!

Voor meer informatie kun je
contact opnemen met:
Marianne van Zutphen, sociaalcultureel werker de Twern
Buurthuis de Spil, Heikestraat 54
Tel. nr: 013 – 5425729
E-mail:
mariannevanzutphen@
koningshaven.twern.nl
Natuurlijk kun je ook jouw naam
en telefoonnummer doorgeven bij
buurthuis Jeruzalem en dan neem
ik contact met je op!
--- ben je geïnteresseerd in
vrijwilligerswerk in je wijk , maar
niet in deze vacature? Dan kun
je dat ook laten weten! Denk
bijvoorbeeld aan deelname aan
de vrouwenraad, het opzetten
van activiteiten voor kinderen of
jongeren in de buurt, het begeleiden
van
seniorenactiviteiten,
actief meedenken over de wijk.
.. er zijn dus nog veel meer
mogelijkheden!! ---

Bezorgers
gezocht voor
wijkkrant
Koningshaven

Natuurlijk kun je ook jouw naam
en telefoonnummer doorgeven bij
buurthuis Jeruzalem en dan neem
ik contact met je op!

Wil je:
 Geld verdienen
 Lekker in de buitenlucht
werken

Heb je alleen interesse om het
koken te begeleiden als dit
project doorgaat? Ook dan kun je
reageren!

Dat kan! Als je bezorger wordt
voor de wijkkrant Koningshaven.
Minimale leeftijd is 13 jaar. De
wijkkrant verschijnt 6 keer per
jaar.
Interesse?
Lijkt je dit leuk, twijfel dan niet
en neem contact op met Petra
Schreuder
(Opbouwwerker
Koningshaven)
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Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
Tel.: 013 542 47 98
Mailen kan ook: petraschreuder@
koningshaven.twern.nl

Spelletjesmiddag kinderraad

L.E.S Happy Day

Hoi, ik ben Ymke Bouterse en ik
raden moest je raden hoeveel
heb samen met de kinderen van
snoepjes in de snoeppot zaten. Er
de kinderraad een spelletjes
zaten 45 snoepjes er in. Het was
middag georganiseerd. Dit werd
hartstikke druk . Niet iedereen
gehouden op het schoolplein van
van de kinderraad kon komen ,
de Fatimaschool. We begonnen
want de Andreasschool was op
met het grote ik hou van Holland
schoolreisje en de kinderen van
spel. Ik mocht dat samen met
mijn school die ook in de kinderraad
Simon , Berfin en Jasmijn
zaten waren op vakantie want het
presenteren. Er was een groep
werd op 26 April gehouden en
A en een groep B , op het laatste
dat was bij ons studiedag. Berfin
had groep A gewonnen ze kregen
, Jasmijn, Simon en ik waren er.
als prijs een chocolaatje. Daarna
Als bedankje kregen we op het
gingen we onze spellen doen, er
laatst kregen we een cadeautje ,
waren spellen als :Koe melken ,
ik had een keykoord en een pen
Koekhappen, Knikkerbaan , boter
uitgekozen. Ik hielp met opruimen
kaas en eieren, Ezeltje prik,
en ik mocht door de microfoon
Snoeppot raden, Spijkerpoepen.
zeggen ; Hartelijk bedankt voor
Ik stond zelf bij koe melken,
uw komst en ik hoop dat u het
samen met Kirsten de leider
leuk gevonden had , ik vond het
van de kinderraad, Als je op het
wel leuk. Ik vond het superleuk !!!
einde van de spelletjes middag
Er was ook een schminkkraampje
het meeste had gemolken dan won
( op het laatste liep iedereen met
je een prijs. Naast de spelletjes
een gekleurd hoofd rond dat was
had je ook Kindereiland dat stond
wel lollig )
op het schoolplein. Bij snoeppot
Dit was een dag om nooit te vergeten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ymke Bouterse, 10 Jaar, lid van de kinderraad, 2010-2011

Leuk Evenement Stuivesantplein!
Het is feest wij bestaan al weer
5 jaar en kom jij ook? We hebben hele leuke dingen te doen
zo als: een springkussen en Pimp
It- hoek + modeshow (als je kan
neem dan a.u.b. oude kleren mee
die gaan we versieren), voetbaltoernooi voor jong en oud, Roll ‛n
Race, loterij en Kindereiland en
nog meer.
Het duurt van 15:00 tot 21:00

op woensdag 29 juni. Altijd leuk
voor jong en oud. Voor de ouders/verzorgers en wijkbewoners hebben wij een koffie en
theehoek gemaakt. Ook voor de
kleintjes zijn er evenementen
zoals een springkussen en
schminken. Dit evenement wordt
mede mogelijk gemaakt door: De
Twern, Buurtsport, De kinderraad Koningshaven en leden van
Kindereiland.
Shania Boone 11 jaar (lid Kindereiland)

Mobiel Kindereiland
Mobiel Kindereiland Stuivesantplein gaat verhuizen
In verband met het sluiten van Buurthuis ‛t Vogeltje en dus het
verdwijnen van kinderactiviteiten in de Vogeltjesbuurt, is er voor
gekozen om het Mobiele Kindereiland vanaf 27 juni 2011 daar in
te gaan zetten.
(Elke maandag van 15.00-17.00 uur aan de Reigerstraat)
Er is gekozen om niet meer bij het Stuivesantplein te gaan staan
i.v.m. de lage bezoekersaantallen op deze locatie in Koningshaven.
We begrijpen dat dit jammer is voor de kinderen uit de omgeving
van het Stuivesantplein, maar alle kinderen zijn op alle locaties
welkom dus wellicht willen ze komen spelen op een andere locatie. Het schoolplein van bs Fatima is voor deze groep kinderen
het meest dichtbij en hier staan we dan weer elke dinsdag na de
zomervakantie!
Vakantieprogramma Mobiel Kindereiland
In de zomervakantie is het Mobiel Kindereiland bij mooi weer
geopend van 13.00-17.00 uur. We staan dan op de volgende locaties:

Hoi, ik ben Simon, ik heb met de
kinderraad een spelletjesmiddag
georganiseerd. Beetje bij beetje
kwamen er meer mensen en toen
begonnen de spelletjes.
Er waren heel veel spelletjes
zoals: koekhappen, koe melken,
knikkerbaan en nog veel meer.
Er was ook een ‘ik hou van holland‛
spel dat had Ymke gepresenteerd.
Er was ook spijkerpoepen dat was
niet zo moeilijk daarom won ik
vaak. Er waren veel activiteiten

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Kindereiland kwam ook. Er waren
ook veel wedstrijden eigenlijk was
alles een wedstrijd; Bij koe melken
moest je het meest van allemaal
melken, bij koekhappen moest je
het snelst zijn, bij ezeltje prik
moest je het beste doen. Je kon
bij alles wat bedenken. Je kon
jezelf laten schminken iedereen
had een leuk gezicht. Ik vond het
heel leuk op de spelletjemiddag.
Het was een dag om nooit te
vergeten.

Reigerstraat
Jeruzalem (schielandstraat)
Jeruzalem (schielandstraat)
Wattstraat

Bij slecht weer gaat het Kindereiland niet door.
In week 30 is er geen Kindereiland i.v.m. Kermis
In week 33 is er op maandag en dinsdag geen Kindereiland i.v.m.
Kindervakantiewerk
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernice
Peeters of Amanda Kuijpers, wijkcentrum de Spil Tel. 5425729
of amandakuijpers@koningshaven.twern.nl

Geschreven door:simon speelman 10 jaar

mobiel kindereiland
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