
 

 

 

 

 

 



“Ik vind het erg fijn, scheelt mij een hoop geld en ik werk elke dag, dus ik heb de overblijf hard nodig.” 

“Als de kinderen die besluiten om thuis te eten, ook werkelijk om 12.00 naar huis kunnen is dat oké, maar vaak 

is dit veel later en hebben ze nauwlijks tijd om te eten. Daar moet dan ook strikt mee omgegaan worden” 

“Dit is een goede tussenweg. Een continurooster zou fijner zijn, maar ik begrijp dat dit ook lastiger is om in te 

voeren.” 

“Hybride overblijfsysteem, helemaal top!” 

 







HET WIJKMUSEUM. Doe jij mee? 
Foto expo ‘Zomer in Groenewoud´    
 
 

Het Wijkmuseum op het Pater van den Elsenplein 54 is een plek in de buurt waar steeds 
weer een andere tentoonstelling wordt ingericht door schoolkinderen of bewoners. Op dit 
moment zie je een foto expo van leerlingen van BS Don Sarto. De volgende foto expositie 
heet ´Zomer in Groenewoud´ en daar willen we jullie zomerse foto’s uit de buurt zien! 
 

Heb jij nog een toffe, grappige of mooie zomerse foto die je ooit gemaakt hebt in deze 
buurt? Het mag een foto zijn van vroeger of een foto die je pas gemaakt hebt. Een foto van 
(spelende) kinderen, dieren, huizen of een stukje natuur, alles is goed als de foto maar een 
zomers tintje heeft!  
Je kunt jouw foto mailen naar pien@pienrosmalen.nl. Of je kunt hem afgeven op nummer 54 
van het Pater van den Elsenplein 54. Zet er wel je naam, adres en telefoonnummer bij! En 
dan hangt jouw foto binnenkort in het mini wijkmuseum op nummer 54. Doe jij ook mee? 
 
Lever jouw foto uiterlijk vrijdag 24 juni in, dan zorgen wij ervoor dat begin juli de zomerse 
tentoonstelling geopend kan worden! Iedereen is dan welkom om een kijkje te komen 
nemen! 
 
Met zomerse groet, 
Nummer 54 

 
 
Het minimuseum is een initiatief van gemeente Tilburg en Cultuurcoach Tilburg Zuid. 
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