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Heb je een idee?
De gemeente betaalt mee!
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Verrijk je Wijk! feest
De eerste verjaardag van Verrijk je Wijk! was een groot succes. Het feest, gehouden op 26 juni in café Bosvreugd, werd gezellig druk bezocht. De
dag is betaald door alle wijkorganisaties en dorpsraden, uiteraard met geld van Verrijk je Wijk! Zie de bijgevoegde fotocollage (gemaakt door wijkambassadrice Coby van Steensel) om een indruk te krijgen van dit zeer geslaagd evenement.
Gemeente Tilburg

Bewoners Theresia blij met Treesfeest
Hoeveel wijkbewoners het Treesfeest op 25 september bezochten is moeilijk in te schatten, het waren er heel veel! In het zonovergoten parkje achter verzorgingstehuis De Bijsterstede was een uitgebreid programma met
drie podia, activiteiten voor kinderen, een zweefmolen, een klautermuur en
diverse sportdemonstraties. Het publiek kwam uit alle delen van de wijk:
het was een mix van jong en oud, blank en gekleurd. In de Bijsterstede
was een foto-expositie ingericht met de titel ‘Theresia toen en nu’. Veel
bewoners raakten bij het zien van de prenten druk met elkaar in gesprek.
Naast de vrijwilligers uit de wijk, allen gehuld in een groen T(rees)-shirt,
stonden er artiesten en presentatoren uit de wijk op de podia. Een groepje
vrouwen mocht gebruik maken van de keuken van het verzorgingstehuis
om de (gratis) exotische hapjes te maken voor het publiek. De ondersteuning van de Bijsterstede op het gebied van techniek en (kleed)ruimtes
was geweldig belangrijk deze dag. Al met al liep het supergesmeerd en de

80 vrijwilligers verdienen een pluim voor hun fantastische inzet. Zelfs het
opruimen en schoonmaken verliep feestelijk!
Dick Witte, Theresia

Straatfeest Dintel-Weteringlaan
18 juni was de dag dat de bewoners aan de Dintel-Weteringlaan verrast werden met een zonnig straatfeest. De volwassenen konden deelnemen aan
een wandeling onder begeleiding van een gids van IVN, Vereniging voor natuur en milieueducatie. Voor de kinderen waren er naast een luchtkussen
en ander speelgerei ook een aantal zwembadjes gevuld. De avond werd swingend ingevuld met dansen, een barbecue en optredens van de kinderen.
Ook in de Blaak geldt: beter een goede buur dan een verre vriend.
Uit wijkkrant Blaak

Fototentoonstelling Piushaven
De komende tijd zal er in het gebied rond de Piushaven veel gebouwd
worden omdat het heel aantrekkelijk is om in dit gebied met veel water
en groen te wonen. Om dit gebied meer in the picture te brengen, is er
afgelopen mei en juni een fototentoonstelling gehouden. De bewoners
konden hun drie mooiste foto’s van de Piushaven insturen. Uit de ruim
80 foto’s die binnen kwamen zijn de 25 mooiste uitgekozen. Deze zijn

vergroot en in de etalage van de oude Pastorie aan de Hoevenseweg opgehangen. Bewoners mochten stemmen welke drie foto’s zij de mooiste vonden. Op 26 juni reikte wethouder Els Aarts tijdens de Levendige Havendag
de prijzen aan de winnaars uit. Arie van Swam, Jimmy Wessels en Jeroen
van Osdorp hadden volgens de bewoners de mooiste foto’s gemaakt.
Gerrie Peters, Stichting Koningshaven

Verrijk je Wijk! in de winter
De meeste Verrijk je Wijk! activiteiten vinden plaats in de zomer. Maar ook in de winter zijn er volop mogelijkheden om iets te organiseren. Denk aan
het samen versieren van de straat voor Sinterklaas of Kerst, het plaatsen van een kerstboom of het organiseren van een gezellig samenzijn met uw
buurtgenoten rondom de vuurkorf. Of organiseer bezoekjes aan de eenzamen in de buurt of vraag nu alvast een ijsbaantje aan bij uw wijkorganisatie! Er zijn dus ook in de winter volop mogelijkheden.
Gemeente Tilburg

11 statiën achter Sint Anna
Op zondag 9 oktober vond in de wijk St. Anna een wandel- en verhalenvertelroute plaats. 140 wandelaars, voornamelijk wijkbewoners,
namen deel aan de verhalenwandeling “11 statiën achter Sint Anna”.
De wandeling voerde langs 11 plekjes in de wijk (aan de achterkanten
van de gevels) zoals langs de laatste winkel, de kloostertuin, een oude
boomgaard, en een kapel. Er zijn op deze dag nieuwe contacten gelegd
en mensen hebben een nieuwe kijk op hun wijk gekregen. In totaal

waren er zo’n 65 vrijwillige vertellers, koorzangers en kinderen bij het
project betrokken. Van de verhalen blijven alleen de herinneringen,
maar naast de verhalen is er voor elke vertelplek een uniek object aan
de gevel gemaakt. Ook hangen er op zo’n 50 plaatsen in de wijk raamafﬁches met foto’s van de achterkanten van de huizen en tuinen om te
laten zien wat er voor moois in de wijk aanwezig is.
Anne, St. Anna

Muziek op Reeshof Pluspodium
Voor de tweede keer vond er in de Reeshof het Reeshof Pluspodium
plaats. Deze keer samen met een braderie van winkelcentrum Heyhoef.
Het Reeshof Pluspodium is een heel leuk initiatief dat maar blijft
groeien. Er wordt nu al gedacht om er volgend jaar een evenement van
twee dagen van te maken. Een dag voor de fans van hardrock muziek,
en een dag voor degenen die meer van wat rustigere muziek houden
Ook voor de kinderen was gezorgd. Het was weer een heerlijk muzikaal
dagje in het groen van de Reeshof.
Ingrid van Stiphout, Reeshof

De schatkamer op het Margratenplein
Al enkele jaren zijn drie aangrenzende straten in de Reeshof erg actief.
Het Margratenplein, de Mijdrechtstraat en de Muntendamstraat
organiseren bijna elke zaterdag diverse activiteiten. Tientallen kinderen
en vele volwassenen knutselen, spelen spelletjes en ontmoeten elkaar.
En dat allemaal in een gewoon rijtjeshuis: de schatkamer van Ien van
der Meijs. Op 29 oktober vond er een spokentocht plaats. 40 kinderen
namen deel. Na een ﬁlm en frietjes gingen ze op spokentocht door de
buurt. Spoken, slingers, heksen, vanalles kwamen ze tegen. Later op de
avond was er een spokentocht voor de oudere kinderen georganiseerd.
Wie ook ontmoetingsactiviteiten voor kinderen en volwassenen wil
organiseren kan altijd contact opnemen met Ien en haar vrijwilligers:
ienvandermeijs@home.nl
Bewoners Magratenplein, Reeshof

Duuzend benkskes
Even lekker uitrusten op een bankje, en dan ook nog op die plek waar je
zo graag even wilt zitten. Wie wil dat nou niet? Iedereen mag aangeven
waar hij of zij een bankje wil hebben. In de speeltuin, op de hoek van
de straat, bij een school, bij een verzorgingshuis of gewoon op de stoep
voor de deur. U mag het zeggen. Zorg wel dat andere buurtbewoners het
met u eens zijn. Geef het door aan uw wijkorganisatie of dorpsraad. Dit
kan via de folder van Verrijk je wijk!, deze zijn te verkrijgen via het wijkcentrum of bibliotheek, maar ook digitaal via www.verrijkjewijk.nl. Uw
wijkorganisatie heeft een aantal voorbeeldbanken waaruit gekozen kan

worden. Aanvragen kan tot eind 2006. De leerlingen van basisschool
Jeanne d’ Arc zijn in ieder geval heel blij met hun benkske.
Gemeente Tilburg

www.verrijkjewijk.nl
Wie heeft hem al zien rijden, de knalrode promotiebus van Verrijk je Wijk? Hebt u een activiteit en wilt u de promotiebus hierbij inschakelen,
reserveer hem dan via uw wijkorganisatie of dorpsraad. De bus wordt gebracht en gehaald.
Gemeente Tilburg

