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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. 

Vanaf 2018 werd de leefbaarheid in 

uw buurt onderzocht. Dat is door 

Mozaïek, Thius 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 

Mozaïek) verzameld.

COLOFON
‘RAUWENHOF INFO’ is een uitgave  

van Mozaïek, Thius, Kleurrijk Wonen en  

gemeente Tiel.

Heeft u een onderwerp of agendapunt? 

Mail het naar: sgrauwenhof@gmail.com  

of neem contact op met de wijkcoach  

van Mozaïek.

Tom van der Spek werd een paar jaar gele-
den in korte tijd ernstig visueel beperkt. 
Tijdens zijn revalidatie kwam hij in contact 
met de sport showdown. Een spel dat je 
speelt op een tafel met een opstaande rand 
en twee goals. Met een verduisterde bril op 
moet je met een langwerpig batje een rate-
lend balletje in de goal van de tegenstander 
tikken of schuiven.
‘Er zijn heel veel sporten die ik met mijn  
visuele beperking niet meer kan doen’,  
vertelt de Tielenaar. ‘Lichamelijk is het met 
name je armen, je bovenlijf maar het is ook 
goed met je gehoor spelen. Door het spel 
concentreer je je ook eens op iets anders 
dan de dagelijkse dingen.’
Via bijeenkomsten van het plaatselijke Oog-
café, waar mensen met een visuele beperking 
elkaar ontmoeten, vormde zich een groepje 
om in Tiel showdown te gaan spelen. Aan-
vankelijk bij de Tielse Tafeltennisclub maar 
dit gaat niet zo goed samen, ondervonden 
zij. ‘Tafeltennis is een actievere sport’, zegt 
Van der Spek. ‘Mensen kunnen enthousiast 
een beetje gillen. Er zijn ook van die heerlijke 
piepschoentjes bij. Voor showdown moet 
het eigenlijk muisstil zijn. Nou kunnen we 
best een beetje geluid hebben, maar dit 
was net iets teveel.’

TAFELTENNIS OP GEHOOR 
NIEUWE SHOWDOWN-VERENIGING IN TIEL

Het is een soort kruising tussen tafeltennis en airhockey maar dan geblindeerd. 
Oorspronkelijk ontwikkeld voor blinden is showdown een sport die volledig op  
het gehoor gespeeld wordt. Er zijn maar weinig clubs in Nederland waar het kan. 
Maar Tiel heeft nu ook een showdownvereniging.

Nu is er een eigen vereniging opgericht die 
speelt in de gemeenschappelijke ruimte van 
een wooncomplex in Rauwenhof. Zes leden 
telt Showdown Tiel momenteel.

Goed ziende mensen gevraagd
‘Je zult zeggen: zes leden, waar heb je het 
over.’ Over het algemeen zijn er in Nederland 
geen grote vereningingen met honderden 
leden. Die zullen wij ook nooit krijgen.
Maar de club wil wel wat uitbreiden om 
leuk onderling en landelijk competitie te 
kunnen spelen. Om lid te worden is het  
zeker niet noodzakelijk om slechte ogen te 
hebben. Van der Spek: ‘Het is leuk om ook 
met niet visueel beperkte mensen te spelen. 
Sterker nog: we zouden er graag een paar 
goed ziende mensen bij krijgen die mis-
schien ook de rol van scheidsrechter op zich 
kunnen nemen. Wij kunnen dat zelf niet. 
Dat is een beetje een lastig dingetje als je 
iets niet helemaal goed ziet.

Meer weten, kennismaken of aanmelden? 
Neem contact op met Ria Careltz of 
Tom van de Spek: bel 06-155 598 11 of 
mail naar info@showdown-rivierenland.nl  
Of via buurtbinder Monique van Doorn.

Informatie en ontmoeting

Leden van Showdown Tiel spelen het spel in hun clubruimte. 



STERRENJACHT VANAF 6 DECEMBER
De wijzen uit het oosten gingen een ster 
achterna om uiteindelijk bij de plek uit te 
komen waar Jezus was geboren. In navolging 
van de wijzen kunnen kinderen sterren 
zoeken. Bij mensen in de wijk is in advents-

tijd vanaf 6 december de ster goed 
zichtbaar op het raam te zien. 

Op de site Magnificatkerk.nl 
vind je een bingokaart die 

uitgeprint kan worden. 
Elke keer als je een ster 

ontdekt, kun je het adres 
van de ster op de bingokaart 

invullen. 

Wie heeft de meeste sterren? 
Op de dag voor Kerst, 24 december kunnen 
de bingokaarten om 16.30 uur worden 
ingeleverd bij de kerk en is er een kleine 
kerstattentie voor de kinderen als beloning. 
De gevonden adressen mogen ook gemaild 
worden naar, diaconie@tiel.gkv.nl.  
Geef dan naam, adres en leeftijd op.

ALTIJD HANDIG
Deze mensen en organisaties 
kennen uw wijk

• Politie, (0900) 8844
 Django van Ekeren, wijkagent
• Meld Misdaad Anoniem, (0800) 7000
• Wijkregisseur gemeente 
 Andries Faber, (06) 528 469 59
• Wijkcoach, Mozaïek 
 Marc Horsten, (06) 300 329 72
• Jongerenwerk, Mozaïek 
 Maurice Julienne, (06) 380 772 05
• Woonconsulent Thius, (0344) 614 106
 Martijn van den Bogaard
• Woonconsulent KleurrijkWonen 
 Tom Breeman, (0345) 596 169
• Meldpunt bijzondere zorg,
 (088) 144 7040 
• Mozaïek, (0344) 611 566
• Gemeente Tiel, (0344) 637 111

WEEKAGENDA 

MAANDAG
• Tiel Herstelt – Thuis 
 Online ontmoeten via Zoom 
 Van 19.00 - 20.30 uur 

DINSDAG
• Sjoelen – Ons Stekkie 
 In de Ochtend
 Locatie: Suze Groenewegstraat 20 

WOENSDAG
• Tiel Herstelt – Thuis 
 Online ontmoeten via Zoom
 Van 10.00 - 11.30 uur 

DONDERDAG
• Koffie Inloop – Ons Stekkie 
 In de Ochtend
 Locatie: Suze Groenewegstraat 20

ZONDAG
• Borrelmiddag - Ons Stekkie 
 (Om de week, in de even weken) 
 Van 14.00-18.00 uur
 Locatie: Suze Groenewegstraat 20

NOG EENS NALEZEN? 
De nieuwsbrief kunt u vinden op onze 
website: www.mozaiekwelzijn.nl 

KLEINSCHALIGE ACTIVITEITEN 
Voorlopig zijn alleen kleinschalige 
activiteiten mogelijk in Ons Stekkie. Voor de 
overige activiteiten is het niet mogelijk om 
de coronamatregelen te handhaven.

Ons Stekkie

CONTACT MET MOZAÏEK
Zijn er vragen over hulp en ondersteuning 
op het gebied van voorzieningen of regelin-
gen waar je recht op hebt. Zoek je iemand 
die met je op artsenbezoek gaat of bood-
schappen voor je doet. Wil je antwoord  
op vragen over wonen, werk, regelgeving, 
geldzaken of zoek je ondersteuning voor 
zorg voor jezelf of een ander? 

Mozaïek ontvangt op dit moment alleen 
bezoek op afspraak. Bel (0344) 611 566 
voor het maken van een afspraak. Onze 
openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 
van 09.00-12.30 uur - Hertog Karellaan 140.

Zorg & Welzijn Tiel

Nieuwe netwerkorganisatie

ONLINE ONTMOETING
Tiel Herstelt is een ontmoetingsplek voor 
mensen met een (psychische) kwetsbaar-
heid, bij ons kun je terecht voor (h)erken-
ning, hoop en een luisterend oor. 
Helaas kunnen we elkaar op dit moment 
niet ontmoeten in ‘Ons Stekkie’ vanwege de 
corona maatregelen. Wel kunnen we elkaar 
elke maandag van 19.00-20.30 uur en 
woensdag van 10.00-11.30 uur online  
ontmoeten via Zoom. Wil je mee zoomen, 
onze dagelijkse mail ontvangen of bespreken 
wat we voor je kunnen betekenen, stuur 
ons dan een mail. 

Meer weten of ons volgen? 
www.tiel.herstelt.org, tiel@herstelt.org, 
Facebook: Tiel Herstelt

Tiel Herstelt

WIJKGGZ-TIEL 
Wij zijn een nieuwe netwerkorganisatie en 
willen op een laagdrempelige en vrijblijven-
de manier ondersteuning en advies bieden 
voor burgers en organisaties in Tiel met 
vragen rondom psychische problematiek.
We laten de regie bij degene die om advies 
of ondersteuning vraagt om zo samen te 
zoeken naar mogelijkheden die goed past 
bij de burger.
Er wordt hard gewerkt om een website  
en dito contactmogelijkheden te bieden.  
Tot dit zover is kunt u contact zoeken via 
bekende organisaties zoals Mozaïek, het 
meldpunt bijzondere zorg (GGD) en de 
huisarts.

ERVAAR JE OVERLAST DOOR  
HET AFSTEKEN VAN VUURWERK?
De gemeente Tiel heeft een hiervoor een 
meldpunt ingericht. Je kunt overlast vanaf 
nu per mail doorgeven aan het meldpunt: 
vuurwerkoverlast@tiel.nl
De meldingen worden zoveel mogelijk 
direct uitgelezen. Als dat niet kan, dan 
nemen de handhavers de gemelde locaties 
extra mee in hun rondes.

Vuurwerk overlastNIEUWE WIJKAGENT: 
DJANGO VAN EKEREN

Mijn naam is Django 
van Ekeren en vanaf 
1 januari 2021 wijk-
agent van Tiel Noord 
waar uw wijk onder 
valt.

Voor mij is zichtbaarheid en aanspreekbaar-
heid belangrijk als wijkagent. Zichtbaar en 
aanspreekbaar door in de wijken aanwezig 
te zijn. Ik ben het liefst buiten op straat te 
vinden om te kunnen zien en te kunnen  
horen wat er daadwerkelijk speelt op straat 
en zo eventuele problemen op te lossen.
Ik kan dat natuurlijk niet alleen. Samen  
met mijn collega’s van het politieteam Tiel,  
gemeente, woningbouw en zorginstellingen 
kunnen we de meest voorkomende proble-
men tegen het licht houden en zoeken naar 
een passende oplossing.
En dan heb ik nog niet mijn belangrijkste 
partner genoemd. Dat bent u! Zonder u,  
de bewoner in de wijk, is het lastig om 
daadwerkelijk vast te stellen wat er speelt 
in een wijk. U ziet en hoort heel veel wat 
voor ons van belang kan zijn. Ik ben dan 
ook blij dat er ook in uw wijken diverse 
WhatsApp buurtpreventie teams actief zijn. 
Korte lijnen als het gaat over het delen van 
info naar elkaar en elkaar scherp houden.
Verder ben ik te volgen op Twitter en op  
Instagram waar ik bijzonderheden deel en 
eventueel antwoord kan geven op vragen. 

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten en  
tot ziens in de wijk!


