
 

 
 

 
 

Wijkverpleegkundige 

 
Heeft u vragen over: 
 
 Gezondheid, 
 Het regelen van zorg, 
 Hoe je hulpmiddelen aanvraagt, 
 Zorgwetten en wat dit voor u betekent? 

Of heeft u andere vragen op het gebied 
van zorg en gezondheid? Maak dan een 
afspraak. 

Maatschappelijk Werk 

 
Bij het Buurtpunt kunt u bij ons binnen 
lopen met vragen op verschillende leef-
gebieden zoals problemen op het gebied 
van relaties, gezondheid, opvoedings-
vraagstukken, financiën, wonen, werk, 
onderwijs en verwerking.  

 

 
Wijkverpleegkundige 

 

Op afspraak 

Henrieta van der Veeke | 06 - 13 64 52 10 

henrieta.van.der.veeke@thebe.nl 

 

 
Maatschappelijk Werk 

 

Vrijdag 08.30  -  11.00 uur 

 

Mariette Dix | 013 - 595 28 10 

m.dix@imwtilburg.nl 

 

Buurtpunt  
Gesworen Hoek 

 

Het Buurtpunt is een centrale plek waar  
wijkbewoners uit de Reeshof (met name  
Gesworen Hoek) terecht kunnen met  
uiteenlopende vragen en/of ideeën.  
 
Het Buurtpunt is een samenwerking  
tussen verschillende organisaties die het  
belangrijk vinden dat bewoners met vragen 
in de eigen buurt terecht kunnen, om zo de 
buurtbewoner zo goed mogelijk te  
ondersteunen.  
 
Daarnaast horen wij graag wat er anders zou 
moeten of kunnen in de wijk. Het Buurtpunt is 
de plek waar ideeën en initiatieven tot leven 
komen! 

Het Buurtpunt is gevestigd  
in het complex Singelzicht,  

gelegen aan de Borculolaan. 
Borculolaan 98 t/m 170 (even nummers), 

5043ZV Tilburg 



Steunpunt  

Vrijwilligerswerk 
 
Bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk  
kunnen wijkbewoners en organisaties 
binnen lopen voor:  
 
Vacaturebank / advies  
Wijkbewoners die op zoek zijn naar 
vrijwilligerswerk kunnen terecht voor  
advies en bemiddeling. Denk hierbij aan  
eenmalig of structureel een buurtgenoot 
helpen of vrijwilligerswerk uitvoeren bij 
een organisatie. 
  
Organisaties met vacatures en/of vragen 
zijn ook van harte welkom.  
 
Wijkhulp (burenhulp)  
Wijkhulp richt zich op bemiddeling  
tussen vraag en aanbod van incidentele, 
eenvoudige hulpvragen. Zoals een klein 
klusje in huis of tuin, een boodschap 
doen of de hond uitlaten. 
 
Ook bieden wij ondersteuning aan  
organisaties bij eenmalige activiteiten.  
U kunt hierbij denken aan het verlenen 
van hand- en spandiensten ter onder-
steuning van een activiteit.  

Formulierenhulp Dichtbij 
 
Formulierenhulp Dichtbij is een inloop 
spreekuur waar vrijwilligers u helpen met  
formulieren in te vullen of samen met u te 
bekijken of u recht heeft op voorzieningen 
waar u nu geen gebruik van maakt.  
Formulierenhulp Dichtbij is een onderdeel 
van Thuisadministratie, een project van  
Humanitas en ContourdeTwern. 
 

 

Wijkspreekuur 

 
Bij ons kunt u terecht wanneer u: 
 
-   Wilt weten wat er te doen is in de wijk  
-   Ondersteuning nodig heeft bij een  
    initiatief of idee 
-   Op-of aanmerkingen heeft over de wijk   
-   Informatie wilt over dagbesteding,  
     wonen, zorg, welzijn en of financiën

 

 
Formulierenhulp Dichtbij 

 

Dinsdag 13.00 - 14.00 uur 

013 - 542 16 64 

Contact: www.thuisadministratie.info 

 

 
Wijkspreekuur 

 

Maandag 13.00 - 14.30 uur 

 

Franca Borger |  013 - 5728383 

francaborger@contourdetwerrn.nl 

Sjef van der Klein | 06 - 10 54 06 78 

sjefvanderklein@contourdetwern.nl 

 

 
Steunpunt Vrijwilligerswerk 

 

Woensdag van 09.00 - 12.00 uur 

 

Pascalle van Poppel | 06 - 81 33 02 98 

pascallevanpoppel@contourdetwern.nl 

Koffieochtend Buurtpunt 

 

Lijkt u het leuk om (nieuwe) wijkbewoners  

te leren kennen onder het genot van een  

kopje koffie? Kom dan naar het Buurtpunt! 

 

 
Koffieochtend Buurtpunt 
 
Dinsdag 10.30 - 12.00 uur 
 
Buurtpunt Gesworen Hoek vindt u in 
het complex Singelzicht, gelegen aan 

de Borculolaan. 

MEE Regio Tilburg 

Bij ons kunt u terecht voor advies,  
informatie en ondersteuning op alle  
levensgebieden. Onze expertise ligt bij   
het ondersteunen van  vragen rondom  
een verstandelijke of lichamelijke  
beperking of als er sprake Is van Autisme.  
 
Wij kijken samen met u naar passende 
zorg op maat met mogelijke ondersteuning 
vanuit het netwerk, vrijwilligers of vanuit 
professionele zorg. 

MEE Regio Tilburg 

 

Woensdag 15.00 - 17.00 uur 

 

Mireille van Veghel / Elly Broekhoven 

013 - 542 41 00  

m.van.veghel@meeregiotilburg.nl 


