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Nieuwjaarswensen voor 2017

Bedankt!
De

kerstdagen

har tver war mend

waren
en

weer

GUL!

Een

bedankwoordje voor de vele giften en
attenties die we met het jaareinde, maar
ook

gedurende

heel

2016

mochten

ontvangen is dan ook op zijn plaats.
Gulle giften dit jaar van:
 MIKO Turnhout
 Thomas More, vzw Lus, Ariadne vzw,

Project Retoer (gevangenis MerksplasTurnhout-Hoogstraten), St Victor
 Ronde tafel Turnhout, Lions Turnhout,

Lions Taxandria
 Benefiet Guido Belcanto
 De communicanten van de Parochie

Zwaneven in Oud-Turnhout
 Kleine giften van mensen allerlei
 Multiculturele Kerstmarkt

De Raad van Bestuur, het team en de vrijwilligers van T’ ANtWOORD wensen u een heel gezond en gelukkig 2017.
Dat al jullie dromen mogen uitkomen in 2017.

 Wijkvereniging Otterstraat via Music

For Life

Gedurende heel 2016 mochten we rekenen op de vele giften van overal.

 Gift VIVA-SVV afdeling Zevendonk

Wij voelen die solidariteit, dat mee willen bouwen aan een rechtvaardiger samenleving waarin NIEMAND nog iets

 Music For Life, bouwgiften, …..

te kort heeft. Want er is genoeg, dat weten we intussen. Het ingezamelde geld zullen we alvast goed besteden in de

We kunnen deze mensen niet genoeg

diverse plannen van onze vzw.

bedanken maar doen het toch: een HELE

Maar later hierover meer.

DIKKE MERCI!

Marthe, Greet, Rien, Els en Tom

Marthe, Greet, Rien, Els en Tom

Terugblik
Verslag van het kerstfeest in T’ANtWOORD

lichtjes werden dan op tafel gezet

Het mooiste geschenk voor Kerstmis

genieten. Dit was een zeer warm

zodat iedereen er van kon mee
geb aar

naar

de

mensen

van

T’ANtWOORD toe.

In de tijd van Kerstmis worden de

door kinderen van St-Victor die

straten versierd met vele lichtjes. De

er

winkeletalages zijn gevuld met

14u was er een Kerstbingo. Iedereen

glitterende feestkleding. Overal worden

had prijs. Om 17u was er aperitief in de

kerstmarktjes gehouden. Het ziet er

hall met chips en drankjes. En om 18u

Dus met een lichtje en een mooi

allemaal heel mooi en gezellig uit. Toch

werd er een heerlijke maaltijd

gebaar werd het gezellig voor elkaar.

zijn er vele mensen die zich eenzaam

geserveerd.

Greet zong op 't laatst nog een

voelen in deze periode van het jaar.

Vlak voor de maaltijd zorgden de

danklied waarvan de laatste zin "

Zij

kunnen niet meedoen aan dit

kerstliedjes kwamen zingen. Om

duizend maal dank door iedereen werd

kindjes van St-Viktor voor een heel
aparte kerstsfeer. Een voor een

De maaltijd was zeer lekker. De koks

meegezongen."

Als we nadenken over de eigenlijke

kwamen ze binnen met een lichtje dat

hadden voor ons een verrukkelijk menu

Het was een geslaagd feest, kortom

betekenis van Kerstmis nl. " Vrede op

ze in 't school zelf hadden gemaakt. Ze

klaar getoverd, namelijk een heerlijke

een gezellig " Samen-zijn." Een mooi

aarde aan de mensen van goede wil."

mochten dan iemand uitkiezen in de

tomatensoep

geschenk voor iedereen.

kunnen we Kerstmis ook vieren zonder

zaal aan wie ze het lichtje gaven. De

kalkoengebraad met champignon - of

feestgebeuren.

met

balletjes,

al die luxe. Een vreedzaam samen-zijn

vleessaus, plus aardappelgarnituur en

is immers veel meer waard.

groentekransje. En tenslotte kerstgebak

Op 23 december 2016 hebben heel wat

met koffie of thee.

mensen die het moeilijk hebben in deze

Bij ons aan tafel was iedereen heel lief

maatschappij kunnen genieten van een

voor elkaar. De een ging koffie halen,

gezellig "samen zijn" in T’ANtWOORD.

de ander schonk water bij, nog een

Dit aan een zeer democratische prijs.

ander bracht de vuile borden weg.

Om 13u werd het onthaal verzorgd

Iedereen hielp elkaar.

Zalig Kerstmis!
Yess

Uitstap van 3 december

onze vereniging. Iets later zijn we dan

Uitstap Kerstmarkt Maastricht

samen

gewandeld.

Op zaterdag 3 december kwamen we weer samen voor een uitstap aan de
parking van de Snol.

Eens we daaraan kwamen, stonden er

Maasboulevard

al een hoop bussen klaar en de rest van
onze bus stond reeds te wachten tot

Om 8u had iedereen een plaatsje

rondkijken, zijn we verder richting de

gevonden in de bus. Onze chauffeur

Vrijhofmarkt gewandeld. Hier en daar

van dienst was Fernand. We reden

werden foto’s getrokken.

naar de Kerstmarkt van Maastricht via

Op de kerstmarkt wandelden we van

kwamen.

kraampje tot kraampje tot we iets later

Daarna zijn we op zoek gegaan om iets

een ander groepje tegen kwamen die

te drinken, eten en om naar de wc te

aan een viskraampje stonden. Het was

gaan. Op de Vrijhofmarkt zijn we in de

het groepje van Patrick.

Engel beland en vonden we een

Op de kerstmarkt stond ook een

plaatsje. We bestelden een lekkere

de autobaan in een dik pak mist.

richting

het 18u was.
John telde iedereen in de bus en toen
het aantal volledig was, konden we
terug richting Turnhout rijden.

kom warme soep met spekjes en
knakworst. Ideaal bij het koude
vriesweer.
Na het eten gingen we terug naar de

Rond half 10 kwamen we aan op de

markt. Na het verlaten van de

Maasboulevard Op deze parking werd

ker stmarkt

terug afgesproken met iedereen om

we

l angs

de

winkelstraten gewandeld om zo in café

rond 18u terug naar Turnhout te rijden.

’t Perrepluke terecht te komen.

In groepjes ging ieder zijn eigen gang
richting centrum voor de kerstsfeer op

reuzenrad. Hier hebben we dan een

te snuiven. Ons groepje is eerst iets

korte stop gehouden, 2 personen van

gaan drinken in de winkelstraat omdat

ons groepje gingen een rondje maken

het zeer koud was. Na ongeveer een

met het rad. Na het ritje zijn we verder

half uurtje zijn we terug verder gaan

gewandeld tot we bij een leuke blokhut

kerstshoppen. Na een aantal minuutjes

boordevol leuke kerst hebbedingetjes

2

zijn

Omstreeks 19u30 kwamen we terug
aan op de parking, onze eindbestemming van de dag. Bedankt
allemaal voor deze leuke, maar koude
kerstuitstap naar Maastricht met

We passeerden enkele monumenten

f a nt a st i sc he

en

l euk e

en de haven. Via een verwarmd terras

Bedankt aan John die dit weeral heeft

waar we onder dekentjes nog een

georganiseerd en op naar de volgende

warme chocomelk dronken, trokken we

uitstap in 2017.

stilletjes terug naar de bus. Hier
passeerden nog een paar groepjes van

Emma, Alois, Patrick en John

fo to ’ s .

Verslag van

Verslag van de voorstelling

Kerstfeest Heilig Hart 2016 KWB

De Warande: “Waar is Ken?”

Op 26/12 gingen we terug tafelen in het

afgeruimd. 20 Minuten later als

Op 15 december 2016 was er een

De zangeres en zanger speelden met

Heilig

iedereen terug zat, kwamen ze rond met

optreden in de Kuub van "Waar is

woorden. Ze waren vaak grappig en

Om 16u ging voor de mensen die het

een ijsdessert.

Ken."

vulden mekaar perfect aan. De

niet zo breed hebben de deuren open en

Na het dessert kon je nog een koffie

muzikanten waren ook super. Ze

nemen of iets anders. Rond 19u15

speelden een instrumentaal nummer.

wilden de meeste mensen naar huis

Dit was prachtige muziek.

gaan. Als Kerstcadeau kregen we nog

De groep had ook voor een origineel

Hart

te

Turnhout.

werden we met open handen ontvangen
door de

KWB - vrijwilligers.

De tafels stonden aan 2 kanten. Rond
17uur kon alles eindelijk van start gaan

decor gezorgd nl. een doolhof. Hierin

voor ongeveer zo’n 200 personen.

kon je op zoek gaan naar Ken. De

Eerst kwam iemand een klein woordje

groep heeft ook al in Amerika

doen, daarna kregen we een mooie

opgetreden.

speech van pastoor Jos met een

Met

hu n

liedje

"woordenstroom", een Nederlands-

verhaaltje over een man die van alles

talig nummer, hebben ze een hit in 1

had gedaan en als hij met pensioen was

De groep bestond uit drie muzikanten,

van de meest populaire radiostations

een gitarist, een saxofonist, een

in de States.

een pakketje met van alles in, snoep,

d r um m e r ,

e en

een zangeres en een

Het was een heel apart optreden. De

schrijfgerief en ander materialen die we

synthesizer,

tomaat-kiwi-hesp en cocktailsaus.

via de sponsors kregen dat op het bord

zanger.

Daarna kwamen ze broodjes brengen

vermeld stonden.

De zangeres had een heel mooie stem

voor bij de pompoensoep. Na de soep

Op het einde hebben we de KWB-

die je al meteen in een speciale

verenging nog bedankt en zijn we door

dromerige sfeer bracht. Samen met de

gegaan. Het was een feestje vol

zanger bracht ze leuke nederlands-

gezelligheid en een overheerlijke

talige liedjes. De liedjes gingen over

maaltijd.

geboorte, kinderen, liefde, heimwee

John

en de dood.

gegaan, maakte hij kerststalletjes. Iets
later maakte we nog een kruisje en kon
het lekkere voorgerecht opgediend
worden. We kregen een slaatje van

was er even een korte pauze om het
eten wat te laten zakken. Na de pauze
kwamen ze rond met de hoofdschotel:
kip met champignonsaus, kroketten,
erwtjes en wortelen. De dranken waren
gratis. Na de maaltijd werden de tafels

ma n

a an

de

mensen waren ook heel enthousiast.
Je kon ook nog Cd's en boeken kopen
na afloop van de groep.
Yess

Verslag van

Verslag van

Halloweenbal in T’ANtWOORD

Laatste Weggeefplein van 2016

mensen

bord gesneden cake en kwamen er

Zondag 27 november werd alles

aan de mensen die er passeerden.

kwamen binnen toen we de discobar

nog 4 personen binnen gewandeld.

ingeladen om zo op weg te gaan naar

nog aan het opstellen waren. Tegen

Ondertussen werd er voortdurend

de Warandestraat. Daar aangekomen

Een tafel verder hadden John en

19u kwamen de volgende mensen

gedanst

op

moesten we even wachten tot Leen

binnen, een paar verkleed en een deel

verschillende genres van muziek.

VDP eraan kwam met de bestelwagen

gewoon. Ondertussen was Mies ook

Achter de toog en in de keuken werd

van de stad. Er waren ondertussen

al

De

er al wat afgewassen. Ook de

nog andere vrijwilligers ter plaatse

pompoensoep die we de dag van

kinderdisco was een succes. Op de

gekomen om te helpen.

tevoren hadden gemaakt met enkele

dansvloer begon een rock-’n-roll mix.

vrijwilligers was na een nachtje staan

Na het opstellen van de tafels en

snoep opzij staan, maar alleen voor de

Omstreeks half 11 ging er een

partytenten, ging de weggeefmarkt

kinderen.

polonaise door de zaal en werd er

tegen 9u open voor het volk.

John nam tussen door af en toe wat

De

eerste

binnen

verkleedde

in

de

keuken.

zuur geworden. Dat was natuurlijk
geen leuk nieuws. Dus snel een
andere pompoensoep gemaakt. De
zelf gebakken koekjes vielen goed in
de smaak bij de mensen. DJ Dario was
al goed op dreef. Er waren mensen
verkleed als spoken-geraamtesvleermuizen en duiveltjes. Er liepen
natuurlijk

ook

een

deel

niet

verkleedde mensen rond. Enkele
bezoekers dansten de Inza op de
dansvloer. De tijd vloog weer voorbij.
De eerste soepjes werden verkocht en
ook nog andere hapjes zoals de
bloederige vingers.
Rond half tien ging Rien rond met een

op

de

dansvloer

koude

voormiddag,

maar

uiteindelijk was het wel een leuke

het verslag af en werd er door

voormiddag en alles is weggewerkt uit

iedereen wat geholpen om alles netjes

de diepvriezers van maaltijden en

achter te laten. Tegen 23u hebben de

soepen.

laatste mensen met DJ Dario saluut

Op naar de volgende weggeefmarkt

gezegd en heeft Rien alles nog

keer.

waaruit de mensen konden kiezen.

een

uit de bol. Na de song maakte John

foto’s. Bedankt en tot de volgende

andere voedingswaren klaar gezet

mensen die erop staan. Het was wel

in de lucht. Iedereen deed mee en ging

avondactiviteit met heel wat gezellige

klaargemaakte maaltijden, soepen en

leuke foto’s van de standen en de

nog een laatste song met de zakdoek

sluiten. Het was een gezellige en leuke

het visrestaurant op de hoek, de

We hadden zelfs een paar dozen met

volop meegedaan. DJ Dario draaide

gecontroleerd zodat ze de deur kon

Patrick, samen met de eigenaar van

T’ANtWOORD

stond

zoals

gewoonlijk op de hoek onder een

op zondag 12 Maart ’17. Dit zal ook
een feesteditie worden.

partytent met de koffie en thee,
natuurlijk was er ook lekkere warme
soep die Rita en Germaine uitdeelden

Yess
3

Verslag van

Vakantiebeurs Warande
Op 7 december 2016 organiseerde we onze jaarlijkse vakantiebeurs. Dit
maal veranderde we van locatie en ging het door in de inkomhal van de
Warande. Op deze manier wilde we een nog groter publiek bereiken.
Aan de kant van cafe Barzoen werd het
Voor gezins-en jeugdreizen waren

ondertussen ook een beetje gezelliger
gemaakt voor de kinderen doordat er

onze beurs.

voor zijn club. Zo vertelde hij over de

John heeft gedurende de hele

wandel -en fietstochten en camper

namiddag op de beurs sfeerfoto’s

activiteiten. Eventuele nieuwe leden

genomen en ondertussen heeft hij het

Dit jaar hadden we echt ingezet op de

konden zich daar ook lid maken van

verslag geschreven.

kinderen. Zo kregen zij een zakje met

Pasar. Pasar maakt deel uit van de

verrassingen

Christelijke Mutualiteiten.

We hopen dat we volgende keer weer

ook de kleinsten te amuseren. Zo
konden de ouders rustig gaan luisteren
bij de diverse aanbieders.

12u30

kwamen

de

uitgenodigde vakantiepartners met hun
materiaal binnen om hun stand op te
stellen. Ook Emma en Jean van
T’ANtWOORD waren aanwezig met

(kleurpotloden,

kleurboek,…) en kon er geknutseld
worden. Ook was er een schminkster
voor de kinderen aanwezig ter plaatse.

een standje om informatie te geven

ingang.

danken alvast alle vrijwilligers en

partij. Zij stelden hun nieuwe

standhouders die zich hebben ingezet

programma voor en vertelde dat de

voor deze beurs.

nieuwe boeken eind december 2016

Ook bedankt aan alle bezoekers,
hopelijk tot de volgende keer.

daguitstappen of langere verblijven. Dit

Marthe en Els verwelkomden de
de

Ook vakantieparticipatie was van de

uitgebreid aanbod voor binnenlandse

actviteiten.
aan

meer mensen kunnen bereiken. We

klaar waren met weer een zeer leuk en

over onze eigen vereniging en onze

mensen

Akindo en Jap Adventure present op

op deze manier kon hij reclame maken

een springkasteel opgezet werd om

Omstreeks

John bemande het kraampje van Pasar,

alles wel enkel binnen de grenzen van

Bij

ons land.

T’ANtWOORD kreeg iedereen een

Van Turnhout waren de dienst

chocomelk en een lekkere eigen

Verslag: John en Els

Toerisme, de Uitpass en de Wollewei

gebakken wafel volgens het recept van

aanwezig. Ook Dinamo en de Warande

onze vrijwilliger Jean.

stelde hun programma voor.

Interview
SVK coördinatrice

Interview met Sara Vallers
Dag Sara, kan je jezelf even

samen met ocmw, caw de Kempen en

voorrang. Degene die het het hardste

voorstellen? Ik ben Sara Vallers, 38

vzw de stadsregio.

nodig hebben, gaan dus voor. Wij

jaar en woon samen met mijn vriend

Een svk is nog iets anders dan de

sluiten een 9-jarig contract af.

in Oud-Turnhout. Mijn hobby’s zijn
verre reizen maken.

sociale huisvesting als de Ark. Wat is

Mensen kunnen opzeggen met een

daar het verschil tussen? De Ark

opzegtermijn van 3 maanden.

Welke job doe je en kan je je

bouwt eigen woningen. Wij huren

Wat zijn jullie openingsuren en met

organisatie in het kort voorstellen? Ik

woningen op de private huurmarkt.

hoeveel mensen werken jullie op svk?

ben coördinator bij Svk (sociaal

De Ark heeft een wachtlijst aan de

verhuurkantoor Kempen). Wij huren

hand van prioriteiten en chronologie.

Wij zijn momenteel met 9 mensen.

woningen op de private huurmarkt en

Wij hebben een wachtlijst aan de

bieden een aantal garanties aan. In

hand van een puntensysteem. Bij de

ruil voor die garanties willen wij een

Ark is de huurprijs afhankelijk van het

gunstige huurprijs. Wij verhuren de

inkomen., bij Svk niet. Het is door de

woningen sociaal aan de mensen die

subsidies dat de huurprijs verminderd

op onze wachtlijst staan. Het aanbod,

wordt.

uw eigen situatie en het soort woning

Hebben jullie een lange wachtlijst? En

informatie

hoe werkt het puntensysteem? Wij

www.svknoorderkempen.be. Mensen

hebben een lange wachtlijst van meer

die willen inschrijven kunnen terecht

dan

Het

bij een huurbegeleider. Tijdens de

puntensysteem werkt als volgt: een

openingsuren mag je vrij langs komen.

dringende situatie en mensen met het

Wat vind je van armoede en de

dat je zoekt bepalen mee hoe snel je
een woning kan huren. De meeste
mensen die bij ons komen hebben
recht op een huursubsidie en dit hangt
af van de gezinssituatie. Door de
subsidies moeten de mensen minder
betalen dan in de privé. Svk werkt
4

laagste

Wij zijn open om in te schrijven op
dinsdag van 9u tot 11u en donderdag
van 13.30u tot 15u. Ook de stad
schrijft voor ons in. Dit is op afspraak.
Je kan ook inschrijven via wooninfopunt. Deze zitten in Vosselaar,
Beerse en Oud-Turnhout. Voor meer

1500

mensen.

inkomen

krijgen

altijd

surf

werking van T’ANtWOORD?

naar

Ik vind het heel erg dat er in deze tijd
nog altijd armoede is. De middelen
zijn niet eerlijk verdeelt en de mensen
die het minste hebben moeten altijd
eerst afgeven. Ik vind het goed dat
T’ANtWOORD een divers aanbod
geeft aan mensen in armoede.
Yess

Informatie
Uilenspiegel: Praatgroep regio Turnhout

Goede voornemens voor 2017: Rookstop

Werkgroep gezondheid

Werkgroep gezondheid

Uilenspiegel vzw is een patiëntenvereniging van geestelijke gezondheidszorg en

Het nieuwe jaar is begonnen en de meeste mensen maken dan goede

het is een vzw voor en door (ex) patiënten. In Turnhout zijn we kort geleden

voornemens. Heb jij in het begin van het nieuwe jaar ook het goede voornemen

gestart met een praatgroep van Uilenspiegel vzw in de lokalen van

genomen om te stoppen met roken? Blijft u jaar op jaar duizenden euro’s

T’ANtWOORD, Otterstraat 114 te 2300 Turnhout.

uitgeven of gaat u besparen? Aan jullie de keuze.

Onze bijeenkomsten zijn verplaatst van woensdag naar donderdag. Zit je niet

In februari starten we met een nieuwe activiteit, met name onze rookstop.

goed in je vel, heb je nood aan een babbel, wil je eens praten met lotgenoten,…

Noteer de startdata alvast in je agenda. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7

kom dan naar de bijeenkomsten van Uilenspiegel. Deze worden georganiseerd

februari om 10.00 uur in T’ANtWOORD.

door Uilenspiegel, maar alle bezoekers van T’ANtWOORD zijn van harte

Het gaat over 8 sessies:

welkom.
 Donderdag 26 januari van 19:00—20:30

Thema zingeving
 Donderdag 23 februari van 19:00—20:30

Thema wordt later meegedeeld

1. Kennismaking en 1ste stap richting gedragsverandering
2. Hulpmiddelen om te stoppen met roken
3. Rookstopdatum
4. Tips als het moeilijk wordt
5. Stoppen met roken en verdikken
6. Stress

De koffie staat klaar!
Ontmoetuingsruimte T’ANtWOORD
Otterstraat 114 2300 Turnhout
Voor meer informatie:

7. Herval-preventie
8. Feestelijke afsluiter
Kostprijs is 10 euro.

catja@uilenspiegel.net

Hopelijk hebben we veel kandidaten met goede voornemens.

Belangrijkste aandachtspunten voor 2017

Hoeveel betaal je in 2017?

Wat met uw afval in Turnhout?

Werkgroep gezondheid

De ophalingen aan huis (gft, papier, karton, pmd en restafval) starten om 6u30
’s morgens. Er zijn geen avondinzamelingen meer van restafval. U mag de
afvalbakken vanaf 18uur de dag voor de inzameling buiten plaatsen. Zet uw afval
dus tijdig buiten, want de ophaalwagen passeert slechts een keer en kan vroeger

Omdat wij inzitten met uw gezondheidsbudget, vind je hier een
overzichtspagina van enkele veel voorkomende tarieven van zorgverleners.
1.

Huisartsen: raadplegingen in dokterspraktijk:
- 25 euro: met globaal medisch dossier

passeren dan u gewend bent.

- 29 euro: raadpleging van 18u tot 21u

Er zijn twee verschillende ophaalkalenders in 2017 omdat de ophalingen van
papier en karton, restafval en gft verspreid zijn over twee dagen. Uw straat staat

- 29,09 euro: raadpleging bij dokter van wacht van 19u tot 21u

vermeld op de achterzijde van de kalender. Check dus extra wanneer de

- 37,35 euro: dringende raadpleging overdag zat, zon en feestdagen

ophaalwagen in uw straat zal langskomen.

- 49,69 euro: dringende raadpleging van 21u tot 8u

Foutief of te laat aangeboden pmd-zakken, papier en karton en afvalcontainers

2.

Huisartsen: huisbezoek:

moet u terug binnen zetten en bij een volgende ophaling correct aanbieden.

- 37,07 euro: van 8u tot 18u

Grofvuil is afval dat door de aard of omvang niet past in restafvalcontainer. Dit

- 49,29 euro: van 18u tot 21u

grof vuil moet naar het containerpark gebracht worden.

- 55,60 euro: overdag zat, zon en feestdagen

Kga is klein gevaarlijk afval. Dit is meestal zeer schadelijk voor milieu en dit
wordt apart ingezameld. Het gaat onder meer over batterijen, frituurolie,
verfresten, oplosmiddelen, tl-lampen, halogeenlampen, resten pesticiden. Ook
de verpakkingen vallen onder klein gevaarlijk afval. Dit kan u steeds gratis
afgeven op het containerpark of bij de chemomobiel.

- 85,24 euro: van 21u tot 8u
(de tarieven voor huisbezoek gelden enkel voor patiënten van 10 tot 75 jaar.
Kinderen jonger dan 10, mensen ouder dan 75 en chronisch zieken krijgen iets
meer terugbetaald voor huisbezoeken)
3.

Tandartsen: (tarieven gelden voor mensen vanaf 18 jaar)
- 62,05 euro: monderonderzoek: een keer per jaar terugbetaald

Informatie:
Ann Bruyninckx – milieudienst
Stadskantoor – 014/44.33.28
Ann.bruyninckx@turnhout.be

- 55,68 euro: tandsteen verwijderen
- 41,47 euro: witte vulling op 1 tandvlak
- 36,30 euro: tand trekken (enkel terugbetaald na 53ste verjaardag)
Info krantje CM
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Vooruitblik
Pannenkoeken ten voordele van de
bouwwerken van T’ANtWOORD
Donderdag 16 maart van 13:30 tot 16:00
In T’ANtWOORD
Minimum 2,5 €, maximum 5 €
Breng je buren, vrienden, familie,…. mee en kom een pannenkoek eten met of
zonder ijs, room, warme chocoladesaus, suiker….om onze bouwwerken te steunen.
Alles voor de kleine prijs van 2,5 euro per bord pannenkoeken met suiker.
Wil je alles erop en eraan dan is de maximum prijs 5 euro!

Iedereen welkom!

Buitenlands koken: Chili
Vrijdag 27 januari om 12:30
In T’ANtWOORD
2€

Samenwerkingsdag tussen WEB en
T’ANtWOORD
Vrijdag 27 januari om 09:00
In T’ANtWOORD
gratis
Net zoals in het verleden hebben we een fijne dag gepland tussen de mensen van
Web en T’ANtWOORD om elkaar beter te leren kennen. Dit zal doorgaan op vrijdag
27 januari 2017 in onze ontmoetingsruimte. Plaatsen zijn wel beperkt dus
inschrijven is wel de boodschap.
Programma:
09:00—10:00

Onthaal met koffie en thee

10:00—12:00

Wandeling en rondleiding Speelkaartenmuseum

12:30—14:00

Chileens eten in T’ANtWOORD

14:00—15:30

Quiz

Inschrijven kan tot en met woensdag 25 januari bij Rien, Els of Tom of via
014/43.65.16.
Hopelijk tot dan.

Rien, Tom en Els
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Meer info: 014/43.65.16
inschrijven niet verplicht.

Radio Modern: La La Love Edition

Wandelen in Turnhout
Elke dinsdagnamiddag om 13:30

Zaterdag 11 februari om 20:15

Vertrek in T’ANtWOORD

Kuub in de Warande

gratis

3,5 € (Inschrijven verplicht)

Op dinsdagnamiddag vertrekt omstreeks 13u30 steeds onze wandelgroep onder
leiding van Peter voor een leuke stads—of natuurwandeling
Zij doorkruisen de ganse stad, de Turnhoutse bossen, de parken, …, maar ook de
omliggende gemeentes doen ze aan. In december bezochten ze de watermolen en
het kasteel van Tielen. Ook hebben ze afgelopen jaar de fotozoektocht gedaan.
Wil je graag af en toe een frisse neus halen of wil je wat extra lichaamsbeweging,
kom gewoon op dinsdag naar T’ANtWOORD en wandel mee met onze
wandelgroep.
Iedereen is welkom.

Vier Valentijn gezwind en met stijl op de dansvloer van de Kuub. Swingen kan je
tijdens Radio Modern ook op de live muziek van The Baboons, de rockabilly
trots van Turnhout en bij uitbreiding van Vlaanderen en de rest van Europa. Dit
vijftal wordt beschouwd als de eerste groep die de revival van rockabilly inzette
in Europa. The Baboons spelen ten dans met hun gekende flair van rhythm and
blues, country, rockabilly, soul en rock ’n roll.
Radio Modern roept je op voor een La La Love Edition, voor een echte
Valentijnseditie. Niks zoeter dan een blozend meisje en niks romantischer dan
gaan dansen met uw (bijna-)lief.
Hartwarmer, host en DJ van vanavond is de heer Armand II. Hij laat het podium
aan de besten: eerst en vooral aan Crazy Legs Joris en zijn partner. Of het nu is
omdat je voortdurend op elkaars tenen staat, of omdat je omvalt van hoe
vloeiend jullie dansen, je kan van deze dansinitiatie alleen maar closer worden
met je date.
Voor volle wimpers, rodere lippen of een vetkuif, kan je zoals altijd langsgaan bij
onze schone Modernettes, waarna je niet anders kunt dan passeren in de
Photocorner!

Peter en de wandelgroep

We hebben je nodig

Elke woensdag Resto-dag

Try-out De Hondenwei

Vrijdag 24/02 om 12:00

Elke Woensdag om 12:30

Donderdag 23/02 om 19:45

In T’ANtWOORD

In T’ANtWOORD

Arenberg te Antwerpen

Gratis

Van 1 € tot 5 €

5 € (inclusief drankje)

Op vrijdag 24 februari kunnen we alle hulp
gebruiken van bezoekers, vrijwilligers, …. van
T’ANtWOORD. Jullie stem over het verleden en de
toekomst willen we horen. Enkele vragen die we
die dag gaan stellen zijn:



“Wat vond je supergoed bij
T’ANtWOORD in het verleden?”



“Wat kan beter in de toekomst? “



“Welke droom heb je voor
T’ANtWOORD?

De antwoorden gaan ons helpen om zo het nieuwe
beleidsplan op testellen voor T’ANtWOORD voor
de komende jaren. Dus uw stem telt!
Gratis maaltijd en verrassing voor iedereen die
mee helpt!

In T’ANtWOORD kan je elke woensdag een
lekkere, gezonde en betaalbare maaltijd komen
eten op de Resto-dag.
Elke woensdag staat er om 12u30 een maaltijd
klaar voor jullie. Je zal met open armen ontvangen
worden en je kan rustig aan tafel schuiven.
Na het lekkere eten, kunnen de kinderen hier leuk
spelen in onze speeltuin of worden ze opgehaald
door Wollewei.

Een nieuwe dame met hond verschijnt op de
hondenwei.
Daar hangt een bordje. ‘Bij ieder kakje hoort een
zakje.’

Zal de nieuwkomer zich aan de regels houden?
Wat is de aard van dit beestje?
Wordt ze geaccepteerd door de roedel?

Inschrijven voor de Resto-dag kan altijd via:


Telefoon: 014/43 65 16



Email: greet.adams@tantwoord.be



Even binnen springen op
Otterstraat 114 in Turnhout

ons

adres:

Prijzen:


Kinderen jonger dan 12 jaar: 1 euro



Volwassenen met vrijetijdspas: 3 euro



Volwassenen zonder vrijetijdspas: 5 euro

De dames en hun honden besnuffelen elkaar van
kop tot teen. Want ook hier geldt het recht van de
sterkste. Wie is het alfadier? De dame met de
breedgeschouderde bulldog? Of de dame met
venijnige kuttenlikkertje? Ze praten met hun
honden, over hun honden en via hun honden over
hun eigen problemen en bij uitbreiding die van de
hele wereld. De hondenwei als minimaatschappij.
Een tragikomische voorstelling van en met Alice
Reijs en Ariane Van Vliet, in een regie van Tom
Van Dyck.

Marthe, Rien, Els, Greet, Tom en RvB
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Activiteitenkalender Januari - Februari 2017
Peuterspeelpunt
Verse soep, brood, beleg en fruit aan 2 €. 1 € voor kinderen

In de kijker
Vr 27/01 09:00
Samenwerkingsdag tussen Web en T’ANtWOORD
Do 23/02 19:45
Try-out De Hondenwei te Antwerpen
Vr 24/02 12:00
Creatief werken rond beleidsplan
Vr 24/02 12:30
Buitenlands koken: Duitse keuken
Vr 24/02 19:00—22:00 Carnavalsbal
Vr 10/03 10:00
Vrijwilligersontbijt
T’ANtWOORD gesloten van 27/02 tot en met 03/03 wegens krokusvakantie

Maandag
23/01

09:00 - 11:30

Warme maaltijd voor 5 € of 3 € met vrijetijdspas, kinderen 1 €. Inschrijven verplicht
Wandeling onder leiding van Peter
Handwerk/Brei/Knutselactiviteit
Computerruimte open onder leiding van Digidak
Repetitie toneel in HETGEVOLG

Dinsdag
24/01

Woensdag
26/01

25/01

12:00

Donderdag

Vrijdag
12:00

27/01

13:00

Enkel open voor peuterspeelpunt

13:00 Voetmassage Greet

30/01

31/01

09:00 - 11:30

12:00
19:00

13:30

09:00 Samenwerkingsdag met WEB
12:30 Buitenlands koken: Chili

13:00 Restodag

12:00

01/02

02/02

08/02

09/02

03/02

19:00

10/02

12:00

13:00

Enkel open voor peuterspeelpunt
14:00 Mensen met een hart

13:00 Voetmassage Greet
13:30
19:30 Bezoekersvergadering

06/02

07/02

09:00 - 11:30

12:00

12:00

13:00

Enkel open voor peuterspeelpunt

13:00 Voetmassage Greet

13/02

14/02

09:00 - 11:30

19:00

13:30
12:00

13:00 Restodag

10:00 Werkgroep gezondheid

15/02

16/02

12:00

17/02

13:00

Enkel open voor peuterspeelpunt

13:00 Voetmassage Greet

20/02

21/02

09:00 - 11:30

12:00
19:00

13:30
12:00

13:00 Restodag

14:00 Kookvergadering

22/02

23/02

13:00 Restodag

24/02

12:00

10:00 Werkgroep vrije tijd-activiteit
19:45 Try-out De Hondenwei

12:00 Creatief werken
19:00
12:30 Buitenlands koken: Duitsland
19:00 Carnavalsbal
19:00

12:00

13:00

Enkel open voor peuterspeelpunt
10:30 Bouwvergadering
19:30 Raad van Bestuur

13:00 Voetmassage Greet

27/02

28/02

01/03

02/03

03/03

Enkel open voor peuterspeelpunt
14:00 Mensen met een hart

Gesloten wegens krokusvakantie

13:00 Restodag
Gesloten: krokusvakantie

Gesloten wegens krokusvakantie

Gesloten wegens krokusvakantie

06/03

07/03

08/03

09/03

10/03

09:00 - 11:30

09:00 - 11:30

13:30

12:00

12:00
13:30

13:00

Enkel open voor peuterspeelpunt

13/03

09:00 - 11:30

14/03

13:30

13:00 Restodag

10:00 Werkgroep gezondheid

12:00

15/03

16/03

13:00 Restodag

13:30 Pannenkoeken ten voordele van
bouwwerken in T’ANtWOORD

Enkel open voor peuterspeelpunt

19:00

10:00 Vrijwilligersontbijt
12:00

17/03

13:30

13:00
13:30

12:00

12:00
19:00

T’ ANtWOORD staat voor: Turnhout Armen Nemen het Woord.
T’ ANtWOORD is pluralistisch. Dat wil zeggen dat bij ons politieke kleur, geloof of godsdienst geen belang
hebben.
In ons beleidsplan voor de volgende jaren zetten we 3 doelstellingen. Wij willen:
1.

Een tweede thuis zijn voor bezoekers.

2.

Mensen kansen geven om te leren, te werken aan zichzelf en aan de groep

3.

Een veilige haven zijn van waaruit we actief weken aan samenwerking en uitwisseling met anderen.
We blijven strijden tegen sociale uitsluiting en werken samen aan een betere toegang tot onze rechten.

VZW T’ANtWOORD
Otterstraat 114
2300 Turnhout

Tel

014 / 43 65 16

Email

greet.adams@tantwoord.be

Website

www.tantwoord.be

Openingsuren
Maandag

gesloten

Dinsdag

12:00 - 16:00
19:00 - 22:00

Woensdag

12:30 - 16:00

Donderdag

12:00 - 16:00

Vrijdag

12:00 - 16:00

