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Eindelijk is het zover! De langverwachte boekenkast is geplaatst op het Energieplein. Het heeft Eindelijk is het zover! De langverwachte boekenkast is geplaatst op het Energieplein. Het heeft 
even geduurd, maar nu staat hij er écht. Al langere tijd stond er een stoel. Veel mensen vroegen even geduurd, maar nu staat hij er écht. Al langere tijd stond er een stoel. Veel mensen vroegen 
zich af waarom deze stoel was geplaatst. Wel, om even lekker te gaan zitten met een boek. Als zich af waarom deze stoel was geplaatst. Wel, om even lekker te gaan zitten met een boek. Als 
een rustpunt op het Energieplein.een rustpunt op het Energieplein.

Op vrijdag 17 juni om 13.00 uur komt wethouder Marcelle Hendrickx de boekenkast Op vrijdag 17 juni om 13.00 uur komt wethouder Marcelle Hendrickx de boekenkast 
feestelijk openen. Dus zet deze datum in uw agenda, u bent van harte welkom. Hoe feestelijk openen. Dus zet deze datum in uw agenda, u bent van harte welkom. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd nietwaar?meer zielen, hoe meer vreugd nietwaar?

We hopen dat er straks veel mensen een boek komen halen, er is voor ieder wat wils. De We hopen dat er straks veel mensen een boek komen halen, er is voor ieder wat wils. De 
boekenkast wordt gevuld met een grote variëteit aan boeken. Kookboeken, thrillers, romans, boekenkast wordt gevuld met een grote variëteit aan boeken. Kookboeken, thrillers, romans, 
kinderboeken, tuinboeken, boeken over Tilburg en Noord Brabant, etcetera. kinderboeken, tuinboeken, boeken over Tilburg en Noord Brabant, etcetera. 

Graag willen we het energieplein voorzien van positieve energie. Het is een plek om sportief Graag willen we het energieplein voorzien van positieve energie. Het is een plek om sportief 
bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. Er is al een tijdje een opgeknapt voetbalveldje te vinden bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. Er is al een tijdje een opgeknapt voetbalveldje te vinden 
en nieuwe sporttoestellen. We hopen dat de bieb ook een minibijdrage mag leveren aan een en nieuwe sporttoestellen. We hopen dat de bieb ook een minibijdrage mag leveren aan een 
prettige sfeer.prettige sfeer.

Er zijn een aantal mensen en organisaties geweest die dit mogelijk gemaakt hebben, maar de Er zijn een aantal mensen en organisaties geweest die dit mogelijk gemaakt hebben, maar de 
eer gaat naar wijkbewoner Marianne die met dit initiatief op de proppen kwam.eer gaat naar wijkbewoner Marianne die met dit initiatief op de proppen kwam.
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