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VOOR U, VANUIT ÚW WIJK

Als inwoner van Rauwenhof ontvangt 

u deze wijknieuwsbrief. Waarom? 

Omdat er in uw buurt behoefte is aan 

informatie en ontmoeting. Afgelopen 

twee jaar werd de leefbaarheid in 

uw buurt onderzocht. Dat is door 

Mozaiek, SCW en studenten van de 

HAN gedaan. Uit dit onderzoek blijkt 

dat een nieuwsbrief de bewoners het 

meest aanspreekt. De onderwerpen 

in deze nieuwsbrief zijn door 

actieve vrijwilligers en buurtbinders 

(gecoacht door de wijkcoach van 

Mozaiek) verzameld.

Dit kunnen vragen zijn over geldzaken of 
het aanvragen van hulpmiddelen. Misschien 
bent u op zoek bent naar werk of een leuke 
dagbesteding? Ook als u zich soms een-
zaam voelt of taalproblemen heeft. Het kan 
zijn dat u mantelzorger bent en advies  
nodig heeft. Deze hulp heeft u misschien 
zélf nodig of u zoekt hulp voor een ander, 
zoals uw partner, een familielid, kennis of 
buurtgenoot.

Jouw vraag telt!
Om zorg en welzijn in Tiel toegankelijker  
te maken, werken drie organisaties samen 
onder één naam: WNL (Welzijn Next Level). 
Samen met inwoners en andere partijen is 
WNL actief in zorg en welzijn.
Drie bekende Tielse organisaties werken  
in WNL samen: Mozaiek Welzijnsdiensten, 

BIJ WIE MOET IK ZIJN?
ALS U IN TIEL WOONT EN HULP NODIG HEBT

Als u hulp nodig heeft, kunt u bij verschillende organisaties terecht. 
Soms weet u niet wáár en bij wie u moet zijn met uw vraag. 

MEE Gelderse Poort en STMR. Zij zijn actief 
in maatschappelijk werk, buurtwerk, jonge-
renwerk, thuiszorg of onafhankelijke cliënt
ondersteuning en specialistische zorg. 

WNL spreekuur
Dus zoekt u hulp en ondersteuning, aarzel 
dan niet en bel WNL of kom langs op het 
WNL spreekuur. Elke donderdag is er 
spreekuur van 10.00-12.00 uur bij Mozaiek 
(in het gebouw van ‘De Vier Gravinnen’) 
aan de Hertog Karellaan 140 in Tiel. U kunt 
zonder afspraak binnenlopen met vragen 
op het gebied van zorg en welzijn. 
Daar vindt u een luisterend oor, helpen de 
medewerkers u verder of weten zij waar u 
moet zijn om geholpen te kunnen worden. 
U kunt WNL ook bellen – tijdens kantoor-
uren – op (0344) 611 566.

Informatie en ontmoeting



ONTMOET WIJKAGENT  
ERWIN VAN DALEN: 
‘VOORAL OP DE FIETS’

‘Sinds maart 2019 ben ik wijkagent van 
Tiel-Noord, waaronder ook Rauwenhof valt. 
Tijdens mijn wijkdiensten zult u mij veelal 
op de fiets tegenkomen. Een ideale manier 
om snel in contact te komen met de wijk-
bewoners. Op het digitale vlak ben te volgen 
via Twitter en Instagram. Ik laat regelmatig 
door middel van foto’s en video’s zien wat 
ik zoal tegenkom in de wijken.’

Wat kunt u doen als u hulp van de politie 
nodig heeft? Bel bij spoedeisende zaken 
altijd 112. Zaken die wel dringend zijn,  
maar niet acuut, kunt u doorbellen op 
(0900) 8844 (geen spoed, wel politie). 
Een derde mogelijkheid is Meld Misdaad 
Anoniem via (0800) 7000. Dit nummer kunt 
u gebruiken als u de dader kent en de dader 
kent jou ook. Of als u informatie heeft over 
ernstige misdaad en kunnen redenen zijn 
waarom u niet naar de politie kunt of durft.

BuurtApp 

NEXTDOOR RAUWENHOF TIEL

Wilt u ook samen met uw buurtbewoners 
in een appgroep? Meld u dan aan bij 
Nextdoor, www.nextdoor.nl. In deze app 
leggen buren contact en delen ze tips. 
Je kunt er samen de veiligheid bespreken 
en makkelijk een dringende waarschuwing 
bij een verdachte of gevaarlijke situatie 
sturen. Zo kunnen we samen de veiligheid 
in de buurt vergroten.

Aan de slag

DOEDEMEE IN ZINDER 

Elke zaterdag tussen 14.0016.00 uur kan  
iedereen binnenlopen bij het Doedemee-
plein in Zinder. Dit wordt georganiseerd 
door Creatief Platform Tiel. 
Je kunt er tekenen en schilderen, breien, 
haken of een andere manier van creatief 
bezig zijn. Neem zelf je materialen mee  
en iedereen is welkom.

ALTIJD HANDIG
Deze mensen en organisaties 
kennen uw wijk

Politie, (0900) 8844
Erwin van Dalen, wijkagent

Meld Misdaad Anoniem, (0800) 7000

Wijkregisseur gemeente 
Andries Faber, (06) 528 469 59

Wijkcoach, Mozaiek 
Marc Horsten, (06) 300 329 72

Jongerenwerk, Mozaiek 
Maurice Julienne, (06) 380 772 05

Woonconsulent SCW, (0344) 614 106
Martijn van den Bogaard

Meldpunt bijzondere zorg,
(088) 144 7040 

Mozaiek, (0344) 611 566

Gemeente Tiel, (0344) 637 111

WEEKAGENDA 

MAANDAG
TielHerstelt – het Stekkie
Van 19.00-21.00 uur
Locatie: Suzegoenewegstraat 20

WOENSDAG
Koffieochtend – de Cambier 
Van 10.00-11.30 uur
Locatie: Marga Klompéstraat 2

WOENSDAG
Activiteitenmiddag – het Stekkie 
Van 13.30-16.00 uur
Locatie: Suzegroenewegstraat 20

DONDERDAG
Koffieochtend – het Stekkie 
Van 10.30-12.00 uur
Locatie: Suzegroenewegstraat 20

ZONDAG
Middag matinee - het Stekkie 
(Om de week, in de even weken) 
Van 14.00-18.00 uur
Locatie: Suzegroenewegstraat 20

COLOFON

‘RAUWENHOF INFO’ is een uitgave  
van Mozaiek (0344-611 566) en 
SCW (0344-614 106). 

Heeft u een onderwerp of agendapunt? 
Stuur het naar sgrauwenhof@gmail.com  
of neem contact op met de wijkcoach  
van Mozaiek.

Nog eens nalezen? De nieuwsbrief  
kunt u vinden op onze websites:  
www.mozaiekwelzijn.nl en www.scw.nl

TielHerstelt - Sinds november is er elke 
maandagavond van 19.00-21.00 uur 
inloop bij Tiel Herstelt in ‘Ons Stekkie’ in 
de Kraskamp. Bij een gratis ‘kopje koffie 
met ervaring’ kunnen mensen met ons 
en met elkaar praten over (psychische) 
kwetsbaarheid en herstel. Stap gerust eens 
binnen of kijk op, www.tiel.herstelt.org

Tielse Maatjes - Ook in onze wijk Rauwen-
hof zijn Tielse Maatjes actief. De Tielse 
Maatjes koppelt vrijwilligers aan mensen 
met een psychia trische kwetsbaarheid,  
om samen gezellige en alledaagse dingen  
te doen. De contact persoon van Tielse  
Maatjes is Inez Koot, zij is te bereiken via: 
tielsemaatjes@gmail.com of telefoon
nummer (06) 155 045 28.

In de volgende editie van ‘RAUWENHOF 
INFO’ leest u meer over TielHerstelt en  
de Tielse Maatjes.

PRATEN MET ERVARINGSGENOTEN  
OF MET EEN MAATJE

Aan de slag 

ACTIVITEITENMIDDAG  
IN ‘ONS STEKKIE’

Iedere woensdagmiddag is er een 
activiteitenmiddag in ‘Ons Stekkie’ van 
13.3016.00 uur. Het Stekkie vindt u aan  
de Suzegroenewegstraat 20. Mail voor 
meer info naar, ykleingeld@upcmail.nl
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