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Carnavalbal

Interview: Tom Janssens

Week van de vrijwilliger

7
Pannekoekenslag

Iedere vrijwilliger telt

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die
zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen
doen dat elke dag opnieuw, anderen
maken zich met momenten vrij.
De 1 geeft veel tijd, de ander wat minder.
Maar een ding hebben ze gemeen, die
duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd
en uit vrije wil zich in voor een goed doel
in hun buurt, bij acties en evenementen of
in een organisatie.
Ook bij ons zijn er zo’n 60 vrijwilligers in
dienst in allerlei werkgroepen. Zo hebben
we mensen die helpen in de keuken, in de
tuin,

in

onze

redactiegroep,

in

de

verschillende werkgroepen, in de RvB,… en
ga zo maar door.
Allemaal zetten ze zich in om onze
vereniging te ondersteunen. Want zonder
hen zou het T’ANtWOORD niet zijn wat
het vandaag is.
Daarom

speciaal

vrijwilligers

aan

BEDANKT

onze

eigen

VOOR

JULLIE

INZET!
Marthe, Greet, Rien, Els, Jos, Tom en
Maggie

Terugblik
Verslag van

kinderen uit een zak iets mochten

Carnavalbal

werden Sonja en Jean naar voren

nemen en een 10tal minuutjes later
geroepen. Zij kregen van John een prijs

Het is weer zover, vrijdag 24 Februari kwamen we rond 18u samen met
wat vrijwilligers naar voor het versieren van de ontmoetingsruimte met
wat carnavalmaterialen en slingers.

wegens best verklede personen deze
avond.

De dj’s draaiden nog een

laatste muziek verzoekje. Achter de
toog werd ook alles opgeruimd en

Robbie en Evelien stelden hun

sfeer er wat in te komen. Mr. Bunny

muziekinstallatie en spots op. Huub

ging een paar keer rond met een

Er zaten al gauw een 63tal personen

afgewassen. Er gingen nog wat mensen

zette hier en daar wat thee. Ook werd

bomvolle mand paaseitjes, natuurlijk

binnen. Ook werd er nog eens een

door, zodat Els met een paar

er wat lekkers op de tafels gezet, chips

wel voor jong en oud.

keertje rondgegaan met wat schaaltjes

vrijwilligers de laatste stukken van de

en wat snoep. De toog werd ook in

Er werden hier en daar gezellige en

chips en riep Els “je kunt ook party

discobar mabro naar buiten konden

leuke foto genomen van onder andere

hapjes

dragen en zo konden sluiten om terug

Ongeveer rond 19u kwamen de eerste

een Franse dame, dinogirl, meisje van

tussendoortje als je moe was van het

mensen al binnen met de meest

plezier en pyjama girl, voetbalster, een

dansen met heel wat leuke muziek

interessante en versierde kostuums om

charleston

clowns,

zoals de vogeltjesdans, lief klein

een leuk plaatsje te zoeken en om

bruidsdame en bruidsmeisje, heks en

konijntje, de huckel buck, een polonaise

drinken te halen. Na een mum van tijd

mr. Bunny en nog veel meer. Tijdens

en een lambada. Tijdens dit liedje is

was er al heel wat volk en begon de

het dansen kon je wat verzoekjes

Stef gevallen en ze had heel wat pijn.

vragen aan onze dj’s en werd er wat

Na deze liedjes voor jong en oud

gefilmd. Terwijl alles aan de toog goed

kregen verschillende personen het

verliep met het drinken inschenken,

warm en zeker Mr. Bunny met zijn

werd er ook regelmatig gewisseld

warm pak. Nog rap een sigaretje voor

Het was een gezellig, leuk en plezant

onder

sommige en dan werden de kinderen

carnavalbal met heel wat sfeer, echt

samen gezet voor een groepsfoto. Door

een voltreffer! Bedankt iedereen!

orde gemaakt door Jean.

de

girl,

enkele

vr ijwil l iger s

en

de

verantwoordelijke.

kopen

aan

€ 1”,

Robbie werd er afgeroepen

een

naar huis te gaan.

dat de
John

In Arenberg te Antwerpen

Enkele dagen later was hij dood.

Toneelvoorstelling “De hondenwei”

De dame met de gestorven buldog in
aan om hem begraven op de weide. Ze

Omstreeks 19u gingen de deuren open

nam de tent bijeen en op die plaats zal

en konden we de tickets gaan ophalen.

hij begraven worden, ja maar dat kan

We konden via Greet vanavond naar

zo maar niet he, en ik dan. Dus er

een tragikomediestuk gaan kijken van

ontstond een helse ruzie op de weide,

Alice Reijs en Ariane van Vliet in de

ze schelden elkaar uit en de een vertrok

Arenberg. Als we de zaal binnen

terug naar de man waar ze ruzie mee

traden, kregen we eerst een inleiding

had. Iets later kwam ze terug aan de

van Joke in plaats van Tom.
Tijdens de voorstelling werd er heel
wat gelachen met de uitspraken die ze
deden op de hondenwei. Ik moet wel
zeggen het ging er soms grof aan toe,
maar het is goed. 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? 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 buldog of de dame
met het venijnige likkertje? Ze praten
met hun honden, over hun honden en
2

haar armen kwam aan de hondenwei

via hun honden over hun eigen
problemen en bij uitbreiding die van de
hele wereld. De dame met de
windhond en pikenees kwam voor het
eerst op deze hondenwei, waar de
andere dame zich al lang thuis voelde.
Elke dag van de weide was anders. Op
een dag kwam de dame met de buldog
aan de weide en zag de andere dame
op de bank liggen met haar honden.
Toen zei de ene, ja maar dat kan zo
maar niet hier, dus probeerde de dame
van de windhond dit uit te leggen. Na
een hele tijd praten werden ze beste
vriendinnen en kreeg ze een tentje
aangeboden. Na zo’n paar dagjes kreeg
de buldog problemen en probeerden ze
dit op te lossen met honden EHBO.

weide met twee zakjes vol met vlees en
bloed en vertelde ze aan de andere dat
ze haar man had vermoord. Deze twee
zakjes zijn voor u honden, het andere
deel heb ik aan mijn honden gegeven,
ze moesten toch vlees eten van jou.

Het was een leuke voorstelling.

Een van de uitspraken tijdens de

Na deze 90 min aan geroep en getier

voorstelling was de hersenen en penis

tegen elkaar kunnen we rustig de zaal

van de man gaan niet door dezelfde

verlaten en een drankje gaan drinken

bloedstroming.

en wie kwamen we daar tegen, de zus
van Jan Decleir, zijn zus Reinhilde
Decleir. Hilde is gaan vragen of ze niet
op de foto mocht, dus een groepsfoto
als afsluiter van de Arenberg. Merci
voor de voorstelling.

Van de Dun Vellekes in HETGEVOLG

Het jaar van de Haan

Toneel Droomkijker

Chinees Nieuwjaar in Turnhout

Toen we arriveerden in het Gevolg

Chinees Nieuwjaar valt telkens de 2de

waren we blij verast met de

nieuwe

attentvolle veranderingen in de

zonnewende. Het valt ten vroegste op

ontmoetingsruimte van HETGEVOLG.

21 januari en ten laatste op 20

De acteurs speelden fantastisch hun

februari. Naar Chinese telling is het nu

maand

na

de

winter-

het jaar 4714. In China wordt

rol die was vastgelegd naar eigen

Nieuwjaar gevierd met heel veel

waarden en normen, wat het stuk wel
heel speciaal maakte door zoveel

verlichting en vooral drakendansen.

talent.

Sinds 2001 heeft de stad Turnhout

Deze acteurs worden steeds beter en

een

thema's als milieu en welzijn. Op 19

prachtig stuk ineen kunnen steken en

februari 2017 heeft de stad Turnhout

zo goed aan de mensen kunnen en

samen met de Chinese gemeenschap

durven brengen.
De essentie van het geheel kwam

De muzikant speelde prachtige

duidelijk naar voren. De boodschap

liederen zodat wij nog meer in de

was namelijk dat iedereen heeft zijn

juiste sfeer kwamen.

gelijk (of toch niet).

Alle ere en lof naar deze acteurs toe
voor dit prachtig werk en wij komen
nog zeker kijken naar het vervolg in

Het was adembenemend stil in de

HETGEVOLG.

en

Cvo

Taxandria

een

feest

georganiseerd naar aanleiding van het
Chinees Nieuwjaar.
Het feest begon om 13.30u op de
Grote Markt. Op ritmisch tromgeroffel
gaven

dansende

leeuwen

een

prachtige show. Daarna trokken de
leeuwen samen met hun gevolg naar

zaal, want iedereen zat heel boeiend
te volgen.

de

wisselen kennis uit over verschillende

met zo weinig acomodatie , zo’n

wereld en arm of rijk iedereen is toch

met

Chinese stad Hanzhong. Beide steden

beter. Dat merk je onmiddellijk dat ze

dromen en kijk op het leven in de

vriendschapsband

de zaal Futur. Hier waren nog
dansoptredens,

Vera en Monique

tachi

en

muziekoptredens. Er waren ook
doorlopend

theeceremonies en

demonstraties van aqaurel schilderen.
Verscheidene toespraken werden
gehouden in 't Chinees en in het
Engels. Spijtig genoeg niet in het
Nederlands terwijl er toch vele
mensen van Turnhout en omgeving
aanwezig waren. Het was er wel heel
gezellig en de dranken waren er heel
goedkoop. Vanaf half 6 kon je
deelnemen aan een Chinees buffet.
Hiervoor moest je wel reserveren en
dit was wel wat duurder. Het was een
mooi en een heel leuk feest.
Yess

vzw WEB en T’ANTWOORD komen samen

Cursus “Kennismaken met cultuur” op uitstap

Samenwerkingsdag

Tentoonstelling in de Warande

’s

De gidsen vertelden zeer leuke

Met de cursus "kennismaken met

Brazilië. Een kapper had daar alle

morgens de mensen toe in de

weetjes over het speelkaarten-

cultuur", gingen we op 10 januari naar

haren die wat langer waren geknipt en

ontmoetingsruimte

museum en de geschiedenis van de

de tentoonstelling van Peter de

had deze in een paardenstaart bijeen

T’ANtWOORD voor een nieuwe

Stad Turnhout.

Cupere in de Warande.

gebonden. Hij had ze in grote dozen

samenwerkingsdag tussen beide

Nadien zijn we

terug richting

Tegelijkertijd met Peter de Cupere

bewaard. Toen hij overleden was,

gegaan. De laatste

was er een tentoonstelling van MAD

vrijdag van de maand is het ook

POWER. Dit was niet toevallig. Peter

steeds ons buitenlands koken project.

de Cupere heeft deze beginnende

Deze vrijdag was het land Chilli aan

kunstenaars opgeleid. Elk van deze

de beurt. De keukenploeg had weer

kunstenaars toonde een nieuw werk.

voor een overheerlijke maaltijd

Annelies Nagels, die onze gids was,

gezorgd. Wat stond er zoal op het

vertelde in 't kort iets over deze

Chileense menu: als voorgerecht

nieuwelingen.

empanadas de Pino, als hoofgerecht

De tentoonstelling van

Op vrijdag 27 januari kwamen

van

verenigingen alias diensten. Er was
eerst

wat tijd om elkaar te leren

kennen en bij te babbelen.

T’ANtWOORD

Charquican en als dessert een
overheerlijke torta de durazno.

Peter de

Cupere ging over "geur" en "haar".
Overlevenden van Auschwitz en

In de namiddag stond er nog een quiz

kanker vertelden op video welke

Hierna zijn we met z’n allen richting

op het programma. Hier kon iedereen

geuren ze vooral herinnerden uit die

Speelkaartenmuseum vertrokken. Hier

zijn kennis over natuur, aardrijks-

periode in hun leven.

kregen we koffie en een koekje en een

kunde, BV’s, muziek,… nog eens op

korte uitleg over het ontstaan van het

frissen. Tegen 16uur was iedereen

In een volgende ruimte waren 21.000

speelkaartenmuseum. Nadat we in

voldaan en tevreden.

twee groepen verdeeld waren, begon

Op naar de volgende samenwerkings-

aan 't plafond en lagen ook op de

dag.

grond. Annelies vertelde dat de

de rondleiding.

paardenstaarten tentoongesteld. De
paardenstaarten hingen met draden

paardenstaarten afkomstig waren uit

heeft zijn vrouw de dozen met de
paardenstaarten te koop gezet via
internet. Peter de Cupere heeft die
dozen dan gekocht met het gedacht
van daar zeker nog iets mee te
doen. De paardenstaarten waren
allemaal besprenkelt met een speciale
geur.
Het verlies van haar heeft iets te
maken met het verlies van iemand zijn
identiteit. Door elke paardenstaart
een speciale geur te geven werden de
verloren identiteiten terug hersteld.
Dat wou de kunstenaar hiermee
uitdrukken. De ruimte had iets van
een oerwoud. Het was een beetje
akelig maar vooral mysterieus met al
die speciale geuren. Het was een
boeiende tentoonstelling.
Yess
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Interview
Stagair in T’ANtWOORD

Interview met Tom Janssens
Dag Tom, Kan jij jezelf even

Waarom ben je terug gaan studeren?

Wat is jouw leukste ervaring reeds in

voorstellen? Ik ben Tom Janssens, 30

Welke richting volg je? Momenteel zit

T’ANtWOORD? Ik geniet het hardst

jaar en woon in Beerse samen met

ik

HBO5

van het contact met de bezoekers dat

mijn vriendin Lore en zoon Teun. Een

Orthopedagogie. Dit volg ik aan de

ik heb tijdens de middagmalen. Zo

kersverse zoon, want hij is 22

CVO

Turnhout.

probeer ik steeds bij andere mensen

december geboren.

Ik kreeg de kans om via het project

te gaan zitten zodat ik iedereen leer

‘Via Vorming Hogerop’ terug te gaan

kennen. Tijdens het eten heb ik al heel

studeren. Tijdens deze periode blijf ik

wat fijne babbels gehad.

Wat zijn je hobby’s? Ik sport heel
graag zoals lopen en fietsen. Zo ga ik
ook met de koersfiets werken. Drie
keer per week ga ik lopen. Ook luister
ik in mijn vrije tijd graag naar muziek.
Ik ben geïnteresseerd in verschillende
muziekstijlen. Vroeger ging ik veel

in

mijn

eerste

Horito

in

jaar

werknemer van DVC ’t Zwart Goor,

is zeer hartelijk! Het is voor mij een

maar word ik vrijgesteld van werk

andere organisatie en de manier van

gedurende mijn schoolperiode. Zo

werken spreekt mij ook aan.

krijg ik de kans om voltijds te studeren

Wat zijn volgens jou de sterke punten

uit de wereld te krijgen is. Wat me

van T’ANtWOORD? De sterke punten

vooral ontrust is dat de kloof tussen

van

arm en rijk steeds groter wordt.

en werkervaring op te doen op een
andere plaats.

T’ANtWOORD

enthousiaste

naar optredens.

vind

jij

van

ar moede?

Een onrecht die jammer genoeg niet

zijn

de

vr i j w i l l i g e r s

en

Hoe bevalt het om stagiair te zijn in

bezoekers die T’ANtWOORD doen

Welke job deed je in het verleden? Ik

T’ANtWOORD?

draaien.

ben eigenlijk nog een personeelslid

Dit bevalt me enorm! Ik werd meteen

T’ANtWOORD niet zijn wat het

van DVC ’t Zwart Goor in Merksplas.

betrokken bij allerhande projecten en

Toch ben ik daar momenteel niet aan

werkgroepen en dat is zeer fijn om dit

het werk omdat ik hiervoor 2 jaar ben

te ervaren. Het is hier een heel open

vrijgesteld om te kunnen studeren.

werking. Het contact met de mensen

Zonder

Wat

hen

zou

vandaag de dag is. Ik zou de gang wat
lichter maken, maar we zijn bezig met
verbouwingen. Er wordt dus aan
gewerkt.

Als je iets kon veranderen in de
wereld, wat zou dat dan zijn?
Ik weet niet waar ik moet beginnen. Er
is zoveel dat ik zou willen veranderen
zowel dichtbij als veraf. Dit is jammer
genoeg niet mogelijk. Respect hebben
voor iedereen.

Creatief
Ingrediënten voor 20 empanadas

Recept: Empanadas de Pino
Deeg

Pino o relleno



1 kilo bloem



1 kg rundvlees gehakt



200 gr margarine



1 kg uien



1,5 cup warme melk



2 à 3 eetlepel picadillo kruiden



2 eetlepel witte wijn



2 eetlepels witte wijn



2 theelepel baking poeder



3 knoflook



1,5 theelepel zout



Zout en peper



2 eieren



Harde eieren, zwarte olijven, rozijnen

Bereidingswijze
Doe de bloem in een kom, voeg zout, bakpoeder en magarine in kleine stukjes,
meng tot margarine opgelost is. Maak een gat in het midden van het deeg, voeg
eieren, wijn en warme melk toe. Kneed tot een zacht deeg, maak kleine balletjes

Bereidingswijze
Stoof de uien, voeg de gehakt, gehakte knoflook en kruiden, zout en peper. Voeg
de wijn toe en laat 5 minuten koken totdat alles is geïntegreerd.
Als laatste de vulling in de empanadas steken.

en strek het deeg in cirkels en vullen met een deel van vlees, olijven, rozijnen en
hard ei, seal en schilderen met losgeklopt ei.

Smakelijk eten.

Werkgroep Keuken
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Informatie
Stand van zaken

Stand van zaken

Nieuw beleidsplan T’ANtWOORD

Werkgroep verbouwingen

“Een waarderend onderzoek naar de kracht van T’ANtWOORD en de richting

Onze poetsvrouw Maggie moet sinds

naar 2022”

enkele weken serieus uit haar pijp komen.

Erik Minne, docent van de Thomas More Hogeschool wil ons graag helpen bij

De afbraak en opbouw van het pand

het schrijven van een nieuw beleidsplan.

vooraan is begonnen!

Hij doet dat op een eigen manier! Liever dan dat 1 persoon een nieuw

Jan, Peter, Dirk, Luc, Gaston, Ludo, Patrick,

beleidsplan schrijft dat vele bladzijden dik is….. wil hij zoveel mogelijk mensen
betrekken bij dit nieuwe plan. Er worden zoveel mogelijk meningen bijeen
gebracht. Dat vindt de Raad van Bestuur van T’ ANtWOORD natuurlijk super!
Op vrijdag 24 februari kwamen we met bijna 100 mensen samen om te luisteren
naar de dromen en wensen van onze bezoekers en vrijwilligers.
Daarna willen we hetzelfde nog onze bevriende organisaties bevragen:
 Wat zijn de krachten van onze vzw?

Jos en Tom…. Er zijn al vele handen op de
werf in de weer geweest. Tot nu toe is er
vooral gesloopt. Al 4 containers afbraak werden gevuld en weggevoerd. De
stenen liggen klaar om de eerste steunmuur op te metsen.
Katrijn, de architecte van de stad Turnhout is onze steun en toeverlaat. Zij houdt
alles goed in de gaten, zorgt dat er plannen zijn, dat iedereen veilig werkt…
Samen met Peter Vanhove is zij nu ook bezig met de inrichting van het gebouw.
Hoe willen we deze ruimte indelen? Waar willen we burelen, een

 Wat moeten we behouden voor de toekomst?

vergaderlokaal…. Spannend allemaal. Het kan niet snel genoeg gaan voor ons!

 Wat moeten we blijven doen, gelet op de ontwikkelingen in onze

Al hartverwarmend om te zien hoeveel steun wij tot nog toe al mochten

maatschappij?
Wil je meer weten? Vraag gerust!
Voor de zomervakantie zou het nieuw beleidsplan klaar moeten zijn. We
houden U op de hoogte.

ontvangen. Bedankt gulle gevers! Er is al een flink budget beschikbaar. Maar
niet genoeg om alles rond te krijgen. Nog werk aan de winkel dus, op alle
fronten.
Als u ons wilt steunen kan het via een vrije gift op onze rekeningnummer
BE91 0682 4018 6676 op naam van T’ANtWOORD vzw.

Marthe

Merci alvast en ook een dikke merci voor onze bouwvakkers.

Werkgroep gezondheid

Wist je datjes

Uilenspiegel regio Turnhout

Informatie over bij de tandarts

Uilenspiegel vzw is een patiëntenvereniging van geestelijke gezondheidszorg en

Tandartsen hebben hun eigen vocabulaire:

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

 Verhoogde tegemoetkoming: dit zie je

gestart met een praatgroep van Uilenspiegel vzw in de lokalen van
T’ANtWOORD, Otterstraat 114 te 2300 Turnhout.
Zit je niet goed in je vel, heb je nood aan een babbel, wil je eens praten met
lotgenoten,… kom dan naar de bijeenkomsten van Uilenspiegel. Deze worden
georganiseerd door Uilenspiegel, maar alle bezoekers van T’ANtWOORD zijn
van harte welkom.

op jouw gele klever aan het nummer 1
Mijn behandeling kost 26, 10 euro, ik
krijg hiervan 21.10 euro terug.
Ter plaats betaal ik enkel het verschil 5
euro:
 Geconventioneerde tandarts: de tandarts regelt alles zelf met het

ziekenfonds, als patiënt betaal je enkel het remgeld
 Donderdag 23 maart van 19:00—20:30

Thema wordt later meegedeeld
 Donderdag 27 april van 19:00—20:30

Thema wordt later meegedeeld
De koffie staat klaar!

 Niet geconventioneerde tandarts: hier breng je zelf alles in orde. Je krijgt een

attest dat je nadien zelf in de brievenbus van jouw mutualiteit steekt
 Half geconventioneerde tandarts: de tandarts regelt op sommige momenten

alles met het ziekenfonds en op sommige momenten moet je dit zelf regelen.
Jouw tandarts is verplicht jouw correcte informatie over te geven
Jij als patiënt hebt rechten en plichten:
 Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming je dit vooraf tegen je

Ontmoetuingsruimte T’ANtWOORD
Otterstraat 114 2300 Turnhout
Voor meer informatie:
catja@uilenspiegel.net

tandarts moet zeggen
 Jouw tandarts moet op een duidelijke manier aan jouw vooraf vertellen of hij

werkt met een derde betalerssysteem of niet.
Kinderen en jongeren ( min 18) krijgen basis behandelingen zoals gewone
controle, gaatjes vullen en tandsteenverwijdering helemaal terug
Kinderen twee keer per jaar op controle moeten naar de tandarts om dit volledig
terug betaald te krijgen. Volwassenen moeten zeker één keer per jaar naar de
tandarts om dit terugbetaald te krijgen.
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Jaarlijks forum van Vakantieparticipatie

U kan altijd langs komen om een

Iedereen verdient vakantie!

vakantieparticipatie tijdens onze

daguitstap of vakantie te regelen met

Een vakantie, kort of lang, is een mooie tijd. Het Steunpunt
Vakantieparticipatie bereikt gelukkig meer en meer mensen. Vorig jaar
waren er meer dan 123.000 mensen die met korting op vakantie of
daguitstap konden gaan. Dat doet deugd.

openingsuren: di -, woe -, dogehad. En dankzij de vakantieschakel

vrijdag tussen 13.00u en 14.00u. Vraag

toch verleden jaar een leuke ervaring

naar Els, Rien, Tom of Jos en zij zullen

meegemaakt hadden. Het gevoel van

je verder helpen.

er terug bij te horen en meegeteld te

Voor een daguitstap hebben we de

Donderdag 15 december vond het

worden dat was voor hun een hele

jaarlijks forum van Vakantieparticipatie

leuke ervaring.

plaats. Elk jaar is de locatie ergens

Daarna moesten we ook in een boekje

anders in Vlaanderen. Het was dit jaar
in

bevestiging binnen de 48uur. Een
vakantie duurt iets langer.

een ervaring vertellen en aanduiden

de zoo van Planckendael te

Verslag Maria en Greet

hoe we het allemaal vonden. Rond

Mechelen. Om 8uur hadden wij in

13.30 wachtte ons een heerlijke

Turnhout de trein genomen richting

broodjeslunch. Daarna zijn Ludo en

Mechelen.

Patrick nog naar een vergadering

In het station in Mechelen werden we

geweest. Eddie ,Willy en ik hebben nog

opgewacht door een gids met een gele

wat rondgewandeld in het dierenpark.

vlinder als herkenning. Hij begeleidde

Het was een mooie en leerrijke dag.

ons naar de parking, waar de shuttle

De nieuwe boeken van vakantie-

ons oppikte om naar de plaats van

participatie voor zowel de reizen als

bestemming te brengen. Daar moesten
we ons aanmelden en kregen een
linnen zak met allerlei kaartjes in en
een schrijfplank. Daarna konden we
een koek en koffie , thee of iets anders
drinken en eten.

daguitstappen voor 2017 liggen weer
Daarna werden we in de grote zaal

klaar om gebruik te worden in

verwacht en verwelkomt door de

T’AntWOORD.

mensen van vakantieparticipatie. Er

We hopen dat deze boeken terug

werden ook getuigenissen afgelegd

massaal gebruikt gaan worden in de

van mensen die door omstandigheden

loop van het jaar.

jaren geen vakantie meer hadden

Vooruitblik
Programma
 voedselstand (op voorwaarde dat er

Turnhout Geefplein

voedseloverschotten

zijn

bij

de

supermarkten)! : er wordt enorm veel

Zondag 12 maart van 09:00 tot 13:00

eetbaar voedsel verspild, zowel in ons
eigen

Jacobsmarkt Turnhout

huishouden,

als

in

restaurants, supermarkten, bakkers, ...
Ism lokale horeca, bakkers en winkels

gratis

wordt nog perfect eetbaar voedsel
weggeschonken op het geefplein!

Zondag 12 maart wordt de Turnhoutse Jacobsmarkt nogmaals omgetoverd tot
een

geefplein. Iedereen kan er terecht om kledij, huisraad, speelgoed

en

boeken gratis weg te geven of mee te nemen.
Meubilair en video’s worden niet langer aangenomen op het geefplein. Indien u
meubilair wil weggeven, kan u uw gegevens achterlaten op een geefwand.

 kleding-,

huisraad-,

speelgoed-,

en

boekenstand: mensen kunnen hun nog
bruikbare spullen komen weggeven op
het plein, maar ook zelf iets meenemen
 gratis soep- en koffiebar: geniet van een

heerlijk

tasje

soep

(gemaakt

van

Lente-en zomerkledij zeker welkom!

“verloren” groenten) of een eerlijk tasje

Graag uw spullen ten laatste tegen 11:30 naar het plein brengen!

koffie/thee.
Het

Het geefplein is geen rommelmarkt, er kan niets verkocht worden. Het is ook niet
echt een ruilmarkt: mensen kunnen er dingen die ze niet meer nodig hebben
gewoon weggeven. En zelf ook iets meenemen uiteraard!
Kom zeker een kijkje nemen! Iedereen welkom!

6

en

Turnhoutse

samenwerking

geefplein

tussen

Stad

is

een

Turnhout,

Mondiale Raad, De Koep, Turnhoutse
armoedeverenigingen (De Lange Gaank en
T’ANtWOORD), De Weerelt en de lokale
horecazaken/ supermarkten/bakkers

Daguitstap naar Antwerpen
Zaterdag 6 mei om 08:00
Vertrek parking De Snol in Turnhout
16 €, voor kinderen <12 jaar maar 10 €
We gaan er weer op uit en ditmaal rijden we met de bus naar Antwerpen. We
vertrekken rond 8 uur.
Het programma start met een bezoek
aan Het MAS.
Vanuit het MAS gaan we naar het Mayer
Van Den Berg museum in de Lange
Gasthuisstraat.
Tegen de middag gaan we picknicken (zelf te voorzien). In de namiddag
bezoeken we het Vleeshuismuseum in de Vleeshouwerstraat.
Vanaf 15u30 heb je vrije tijd in Antwerpen tot 17u30. De bus vertrekt terug
richting Turnhout om 18u.
Samenkomst op de parking Van De Snol om 7u40. Einde van de dag voorzien
rond 19u in Turnhout.

Heb je zin en wil je mee, schrijf je tijd in bij John
Maximum 50 personen

Proefproject
Slimme Budgetmeter

Paasontbijt

Buitenlands koken:
Somalië

Zondag 16/04 om 09:00

Dinsdag 04/04 om 14:00

Vrijdag 31/03 om 12:30

In T’ANtWOORD

In T’ANtWOORD

In T’ANtWOORD

Gratis

gratis

2€

Volleybalclub Beerse telt 200-tal sportievelingen
van alle maten en gewichten. De leden zijn de
drijvende kracht achter ‘zondagmorgen zonder
zorgen!’

EANDIS komt meer uitleg geven bij hun
proefproject rond slimme budgetmeters. Dit gaat
door op dinsdag 4 april van 14.00 uur tot 16.00 uur
in de ontmoetingsruimte van T’ANtWOORD.

Deze mensen vinden dat iedereen af en toe een
zorgeloos moment mag beleven. Zij zorgen voor
een ontbijt op paaszondag.

Deze infosessie is voor iedereen die thuis een
budgetmeter heeft of een uitnodiging gekregen
heeft van EANDIS voor deel te nemen aan dit
proefproject.

U kan zich inschrijven op kantoor tijdens de
openingsuren voor dit heerlijke ontbijt van
broodjes, croissants, yoghurt, …..

Andere infosessies zijn:


woensdag 22 maart van 13.00 uur tot 15.00
uur in het OCMW Albert van Dyckstraat 20,
Turnhout



donderdag 30 maart van 19.00 uur tot 21.00
uur in Campus Blairon 200,
Europeiongebouw, Turnhout

Buitenlands koken:
Koerdistan
Vrijdag 21/04 om 12:30
In T’ANtWOORD
2€
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Activiteitenkalender Maart - April 2017
Peuterspeelpunt
Verse soep, brood, beleg en fruit aan 2 €. 1 € voor kinderen

In de kijker

Warme maaltijd voor 5 € of 3 € met vrijetijdspas, kinderen 1 €. Inschrijven verplicht

Vr 10/03 10:00
Vrijwilligersontbijt (uitnodiging volgt)
Zo 12/03 09:00
Geefplein
Do 16/03 13:30
Pannekoekenslag
Za 22/04
De Schreeuw Otterstraat
T’ANtWOORD gesloten van 10/04 tot en met 17/04 wegens paasvakantie
T’ANtWOORD gesloten op 01/05 wegens feest van de arbeid

Maandag

06/03

09:00 - 11:30

Wandeling onder leiding van Peter
Computerruimte open onder leiding van Digidak
Repetitie toneel in HETGEVOLG

Dinsdag

07/03

Woensdag

12:00

Donderdag

Vrijdag

01/03

02/03

03/03

13:00 Restodag
Gesloten: krokusvakantie

Gesloten wegens krokusvakantie

Gesloten wegens krokusvakantie

08/03

09/03

10/03

12:00

13:00

Enkel open voor peuterspeelpunt

13:00 Voetmassage Greet

13/03

14/03

09:00 - 11:30

13:00 Voetmassage Greet

20/03

21/03

09:00 - 11:30

12:00

12:30 Restodag

10:00 Werkgroep gezondheid

15/03

16/03

10:00 Vrijwilligersontbijt
12:00

17/03

13:30
12:00

12:30 Restodag

13:30 Pannekoekenslag

22/03

23/03

12:00

24/03

13:00

12:30 Restodag

10:00 Werkgroep vrije tijd

27/03

28/03

29/03

30/03

12:00

12:00

31/03

13:00

13:00 Voetmassage Greet

03/04

04/04

09:00 - 11:30

13:30

12:30 Restodag

06/04

05/04

12:00

12:30 Buitenlands koken
12:00

07/04

13:30

13:00 Voetmassage Greet

10/04

11/04

12/04

13/04

14/04

Enkel open voor peuterspeelpunt
Gesloten wegens paasvakantie

Gesloten wegens paasvakantie

Gesloten wegens paasvakantie

Gesloten wegens paasvakantie

Gesloten wegens paasvakantie

17/04

18/04

19/04

20/04

12:30 Restodag

12:00

12:00

21/04

13:00

13:00 Voetmassage Greet

13:30

12:30 Restodag

10:00 Werkgroep gezondheid

24/04

25/04

12:00

26/04

27/04

01/05

02/05

09:00 - 11:30

12:00

28/04

13:00

13:00 Voetmassage Greet

12:00

12:00
19:00

13:30

12:30 Restodag

12:00

13:30

12:30 Buitenlands koken

03/05

04/05

12:30 Restodag

10:00 Werkgroep vrije tijd
14:00 Kookvergadering

13:00

13:00 Voetmassage Greet

19:00

19:00

Gesloten wegens paasvakantie

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

12:00
19:00

Enkel open voor peuterspeelpunt

09:00 - 11:30

12:00
19:00

13:00

09:00 - 11:30

12:00
19:00

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

Enkel open voor peuterspeelpunt
14:00 Mensen met een hart

12:00
19:00

Enkel open voor peuterspeelpunt
10:30 Bouwvergadering
09:00 - 11:30

12:00
19:00

13:30

13:00

Enkel open voor peuterspeelpunt

19:00

12:00

05/05

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

