
Eerste regionale vrijwilligersdag Buurtbemiddeling een succes! 

“Deze dag in Tilburg heeft mij weer eens laten zien hoeveel mensen er zijn die zeer betrokken zijn bij 

hun woon- en leefomgeving en zich in willen zetten voor een verbetering daarvan.  Dat geeft mij een 

warm gevoel !” 

 

“Een super gezellige dag,  erg nuttig en leerzaam én goed geregeld! Leuke manier om elkaar te leren 

kennen; ontspannen en ook nog met een spelelement. Top!” 

 

Het zijn zomaar twee reacties  van deelnemers aan de eerste regionale dag voor vrijwilligers van 

Buurtbemiddeling op 7 november jl. Ruim 80 buurtbemiddelaars uit heel Brabant kwamen in 

wijkcentrum ’t Sant in Tilburg bij elkaar voor een dag vol nuttige workshops en een cursus 

Theatersport. Daarnaast was er de gelegenheid om bij een goed verzorgde lunch en een feestelijke  

borrel elkaar beter te leren kennen en vele ervaringen uit te wisselen.   

 

En niet alleen de deelnemers waren enthousiast over het verloop van de dag, ook de trainers die 

waren gevraagd om de workshops te verzorgen waren tevreden. Zo zegt Inge van Leiden die de 

cursus Theatersport verzorgde na afloop:  “Ik heb met heel veel plezier en voldoening gewerkt 

vandaag. Theatersport is een activiteit waar samenwerking en 'een open houding' heel belangrijk 

zijn, net zo goed als dat bij buurtbemiddeling van belang is. De buurtbemiddelaars hebben de 

workshop als heel leuk maar ook als zinvol, ervaren; wat wil je nog meer?  Ook de opening van de 

dag die wij als theatersporters mochten verzorgen liep gesmeerd,  het was niet moeilijk om 'het ijs' 

te breken. Wat een gezellige, open en leergierige mensen, die buurtbemiddelaars!” 

 

Michael Ligtenberg , coördinator van Buurtbemiddeling in Tilburg Zuid en een van de organisatoren 

van deze eerste regionale vrijwilligersdag zegt: “We hopen natuurlijk dat alle Buurtbemiddelaars 

weer wat hebben geleerd vandaag wat zij kunnen gebruiken in hun vrijwilligerswerk bij 

Buurtbemiddeling en zo nog beter de mensen in hun stad of dorp kunnen bijstaan bij het oplossen 

van overlast problemen en burenruzies. Maar daarnaast wilden we vooral ook al die mensen die zich 

steeds zo enthousiast en vrijwillig inzetten voor Buurtbemiddeling met deze dag bedanken voor hun 

inzet !”. 

 

Noot:  De regionale vrijwilligersdag Buurtbemiddeling werd mede mogelijk gemaakt met steun van de Provincie 

Noord-Brabant. 

Heeft u overlast van uw buren, bent u verwikkeld in een burenruzie of wilt u meer 

informatie?  

Belt u dan naar Buurtbemiddeling Deurne-Asten-Someren: 0627 856 865 of stuur een e-

mail naar: info@bemiddeling.nu  

 

 

BUURTBEMIDDELING: VOOR EN DOOR BUURTBEWONERS 


