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INFO OVER DE WIJK

Stichting Oosthonk: Het informatiepunt voor de wijk aan de Meeslaan 2a.

VOOR U, VANUIT ÚW WIJK
Hier (weer) een nieuwsbrief voor

Stichting Clubhuis Tiel: Dé huiskamer van Tiel aan de Peppellaan 6.

IEDEREEN IS WELKOM
BUURTHUIS ‘CLUBHUIS TIEL’ EN WIJKCENTRUM ‘HET OOSTHONK’

de inwoners van Tiel Oost. Dit om
u informatie te geven en om het u
makkelijker te maken ons te vinden.
Als inwoner van Tiel-Oost ontvangt
u deze wijknieuwsbrief. Waarom?
Omdat er in uw buurt behoefte is aan
informatie en ontmoeting.

WIJKCENTRUM HET OOSTHONK*
Stichting Oosthonk is vanaf 2015 actief met
het beheren van het wijkcentrum. Veelal
wordt het wijkcentrum verward met een
buurthuis. Ondanks de vele overeenkomsten zijn er ook veel verschillen. Een buurthuis richt zich over het algemeen op een
buurt, terwijl het wijkcentrum veelal een
informatiepunt is voor de wijk.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief
zijn door actieve vrijwilligers en
buurtbinders (gecoacht door de
wijkcoach van Mozaïek) verzameld.
Mocht u als lezer hierin iets
willen betekenen, mail dan naar
i.koot@mozaiekwelzijn.nl

De activiteiten zijn voor alle wijkbewoners
en iedereen is welkom, daarnaast biedt het
wijkcentrum ook onderdak aan verschillende clubs en verenigingen, die zelf geen
onderdak hebben. We hebben enkele eigen
activiteiten, zoals: De koffieochtend en KidzClub Tiel-Oost.
Daarnaast worden er ook (wijk)activiteiten
georganiseerd door ‘externen’ en hebben
lotgenoten-groepen een plekje in Het Oosthonk. Voor meer informatie: (06) 383 433 82
of stuur een e-mail: info@oosthonktiel.nl
Locatie: Het Oosthonk, Meeslaan 2a
www.oosthonktiel.nl

* C ORONA: Als de coronamaatregelen strenger
worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de
activiteiten. Houd de facebookpagina en de
website in de gaten voor wijzigingen en updates.

welkom! Welkom voor koffie, een praatje
of lekker bezig zijn, er is voor iedereen wel
iets te doen, zoals: Leerhuis, Koffie-uurtje,
Aanschuiftafel, Bingo, etcetera.
Leerhuis Tiel
Heb je moeite met de Nederlandse taal,
wil je je rekeningen beter kunnen nakijken of
wil je beter leren omgaan met de computer.
Kom dan op maandagmorgen dan zoekt
Leerhuis Tiel een vrijwilliger voor je.
Het koffie-uurtje
Heb je hulp nodig bij het regelen van voorzieningen, zoals een traplift? Wil je weten
of je recht heb op huurtoeslag of een
andere regeling? Zoek je iemand die met je
mee kan bij een bezoek aan het ziekenhuis?
Of iemand die boodschappen voor je kan
doen? Met dit soort vragen kun je op
maandagmorgen, terecht tijdens het
Koffie-uurtje. Maar ook van 10.00-12.00 uur
bij het inloopspreekuur in Mozaiek.

BUURTHUIS CLUBHUIS TIEL*

Schroom je niet en loop eens gezellig binnen
in, zoals wij het noemen, ‘dé huiskamer van
Tiel’. Ook voor het huren van de zaal voor
zakelijke of feestelijke bijeenkomsten.
Bel voor meer informatie: (06) 407 001 73.

Een fijn buurthuis waar iedereen welkom
is, jong én oud, ongeacht waar je vandaan
komt, het maakt allemaal niks uit, je bent

Locatie: Clubhuis Tiel, Peppellaan 6
facebook: @clubhuistiel

ONTMOET WIJKREGISSEUR:
ELLY VAN SCHAIK

beeld: AVRI, Mozaïek, Sportfriends,
Woningbouw, etc.). De wijkcoach van
Mozaïek en de wijkregisseur werken veel
samen en staan naast de inwoners.
Als wijkregisseur denk ik vooral in mogelijkheden ‘wat kan wel’. Ik merk dat inwoners
het prettig vinden om mee te denken over
hun eigen omgeving. Regelmatig kom ik in
gesprek met inwoners over een klacht en
gaan we samen nadenken wat er wel mogelijk is. Uiteindelijk leidt het vaak tot mooie,
creatieve oplossingen voor alle mensen.

ALS WIJKREGISSEUR DENK
IK VOORAL IN MOGELIJKHEDEN
‘WAT KAN WEL’.

In Tiel-Oost probeer ik te verbinden tussen
de bewoners, organisaties en de gemeente.
Het buurthuis in de Peppellaan en wijk
centrum Het Oosthonk bezoek ik regelmatig.
Ik maak een praatje met de inwoners, sluit
aan bij een activiteit of denk mee bij een
probleem.

Elk jaar stelt de gemeenteraad een bedrag
vast als wijkbudget. Dit kan worden gebruikt
voor ideeën en activiteiten in de wijk.
Via de wijkregisseur kan gevraagd worden
gemaakt op het wijkbudget.

De grootste rol speel ik bij ideeën (acties)
van inwoners. Ik probeer mee te denken,
in wat de gemeente wil en ook wat andere
inwoners en organisaties willen (bijvoor-

Wil je meer weten? Heb je een mooi idee
voor de wijk? Je kunt Elly van Schaik bellen
van maandag t/m donderdag op het
telefoonnummer: (06) 269 009 25.

WIST U DAT?

TIELSE MAATJES

StraatBINGO

De Tielse Maatjes koppelt vrijwilligers aan
mensen met een psychische kwetsbaarheid, om samen gezellige en alledaagse
dingen te doen. De contactpersoon van
Tielse Maatjes is Inez Koot, zij is te bereiken
via: tielsemaatjes@gmail.com of op het
telefoonnummer,
(06) 155 045 28.

Op 22 mei jl. is er
een straatBINGO
georganiseerd
in de Iepstraat.
En dat kan ook
in uw straat,
via Mozaiek:
(0344) 611 566.

ALTIJD HANDIG
Deze mensen en organisaties
kennen uw wijk
• Mozaïek, (0344) 611 566
• Gemeente Tiel, (0344) 637 111
• Politie, (0900) 8844
Frits Burgers, wijkagent
• Wijkregisseur gemeente
Elly van Schaik, (06) 269 009 25
• Wijkcoach Mozaïek
Inez Koot, (06) 380 772 04
Abdelmalik Boudehan, (06) 234 003 42
• Jongerenwerk Mozaïek
Lance Green, (06) 204 520 63
• Woonconsulent Thius, (0344) 614 106
Martijn van den Bogaard
• Woonconsulent KleurrijkWonen,
Jos van Opijnen, (0345) 596 279
	Per 1 januari 2021; Marieke Smit,
(0345) 596 376
• Meldpunt Bijzondere Zorg,
(088) 144 7040
• Meld Misdaad Anoniem, (0800) 7000

WEEKAGENDA*
MAANDAG
• Leerhuis, 10.00-12.00 uur
Locatie: St. Clubhuis Tiel, Peppellaan 6
DINSDAG
• Haak-Brei-Borduur Club,
14.00-16.00 uur
Locatie: St. Clubhuis Tiel, Peppellaan 6
WOENSDAG
• Sporten op eigen niveau,
13.00-13.45 uur
Locatie: St. Clubhuis Tiel, Peppellaan 6
• KidzClub Tiel-Oost, 14.00-16.00 uur
Locatie: Het Oosthonk, Meeslaan 2a
DONDERDAG
• Aanschuiftafel, vanaf 16.30 uur
(Derde donderdag van de maand)

KEN JE WIJK: WELKE WOORDEN PASSEN BIJ TIEL-OOST

PUZZEL

Los de puzzel op en mail de oplossing uiterlijk 5 december naar:
i.koot@mozaiekwelzijn.nl en misschien wint u wel een prijs.
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• BOMENBUURT

• FLIPJE
• FRUIT
• LIDL
• MOZAIEK

Locatie: St. Clubhuis Tiel, Peppellaan 6
• Koffieochtend, vanaf 9.30 uur
Locatie: Het Oosthonk, Meeslaan 2a
VRIJDAG
• VolwassenBINGO, vanaf 19.30 uur
(Eerste en derde vrijdag van de maand)

Locatie: St. Clubhuis Tiel, Peppellaan 6
• KinderDISCO, 19.00-21.00 uur
(Tweede vrijdag van de maand)

Locatie: St. Clubhuis Tiel, Peppellaan 6
ZATERDAG
• KinderBINGO, vanaf 14.00 uur
(Eerste zaterdag van de maand)

Locatie: St. Clubhuis Tiel, Peppellaan 6
* 	Houd de facebookpagina en de website in de
gaten voor wijzigingen en updates m.b.t. de
coronamaatregelen.
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• SPOORLIJN

COLOFON

• THUISZORG

‘TIEL-OOST INFO OVER DE WIJK’ is een
uitgave van: Mozaïek, Kleurrijk Wonen,
Thius en gemeente Tiel.

O

E

G

N

I

D

I

E

L

M

O

V

B

O

M

E

N

B

U

U

R

T

Oplossing:

• OMLEIDING

• VOGELBUURT
• WATERPLEIN

Heeft u een onderwerp of agendapunt?
Mail het naar de wijkcoach van Mozaïek.

