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Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

65 jaar

Kampshoff Mode•Dom.S.Dubuissonstraat 70•Berkel Enschot•Tel. 013 5331247•www.kampshoffmode.nl

€25,- KORTING*
op uw aankopen op vertoon van deze waardebon, bij besteding vanaf €100,-

* Geldig tot 24 december 2015. Geldt niet in combinatie met modecheques of andere aanbiedingen.

Vakkundig
&Voordelig
Wij nemen graag 

de tijd voor u, onze 
coupeuse kan alles 
perfect vermaken.

Extra voordeel sparen 
met onze Modecheques.

Een kopje koffie of thee 
zetten wij graag voor u
Wij zijn gemakkelijk te

bereiken en hebben een 
gratis parkeerplaats 

voor de deur

De koffie staat 
klaar voor u!

Mooie collectie 
tot maat 52

Merken als: Undici
Frank Walder, Setter, 
Germaine, Brandtex, 

Sommerman, Golléhaug 
Ook een grote keuze voor 

de oudere dame.
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VOORWOORD
De herfst was schitterend maar dan vallen 
ineens de bladeren en begint het toch al 
hinderlijk op winter te lijken. En de winter staat 
nu eenmaal in een negatief daglicht en daar 
hebben we al zo weinig van.

Óf het is een zachte winter en het regent 
pijpenstelen met als thema: hoor de wind 
waait door de bomen. Óf het is een van die 
winters uit de goeie ouwe tijd met sneeuw, ijs, 
ijzel, gebrek aan strooizout en dan huilt een 
gure noordooster over de verlaten velden. 
Daar is op zich niks mis mee, mits zo’n winter 
gepaard gaat met spectaculaire sledetochten. 
Waarin je gehuld in warm berenbont wordt 
voortgetrokken door jolige rendieren waarvan 
er een Rudolph heet. Met vrolijk klinkende 
belletjes in een prachtvol sneeuwlandschap 
met aan het einde van de rit een warme grog. 
Helaas moet je voor zo’n peperdure toeristische 
attractie naar Lapland. 

De naderende feestdagen, door de commercie 
verordonneerd als gezellig, zijn in december 
meer dan met avontuurlijke reizen, gevuld met 
tijdrovende aangelegenheden. Zoals het kopen, 
bereiden en verorberen van voedsel en drank. 
En geschenken, spelletjes en verhitte discussies 
onder de kerstboom. En dan nog: om te kunnen 
klagen en zeuren over deze dagen moet je eerst 
wel mensen om je heen hebben om dat mee  te 
doen en om die bezigheden te delen.  
Eenzaamheid is een begrip dat de winter 
aankleeft, meer dan de zomer. Toch is 
eenzaamheid geen fait accompli. Kleine 
dingetjes kunnen al een winters zonnetje 
opleveren. Ga koken in en voor de buurt of 
neem deel aan stimulerende (wijk)initiatieven 
zoals bijvoorbeeld Social Salon, De Zuiderboot, 
Van Harte Resto, Chefs Level, Beter Groenewoud 
en de BoodschappenPlusBus; ze presenteren 
zich in deze Draad.

En laat dan die winter maar komen!

Betty Montulet

INHOUD

DE DRAAD
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In Tilburg wordt heel wat afgemaawd, namelijk 1 ½ keer per dag. Dat is best typerend  

voor Tilburgers. Daar kun je je aan ergeren maar je kunt er ook iets moois mee doen. 

Daarom bedacht kunstenares Miranda Poel de Maawmuur: een heuse klaagmuur 

waar inwoners naar hartelust tegen aan kunnen zeuren en zaniken!

Miranda Poel komt uit Groningen maar zette van 2007 
tot 2011 in de wijk Jeruzalem het project ‘Jeruzalem 
Nodigt Uit’ neer. Miranda: “Opvallend aan Tilburg is 
dat er zoveel ‘gemaawd’ wordt enerzijds  en anderzijds 
hoe vaak de aan de kaak gestelde problemen een 
concreet vervolg krijgen.” Door haar werk in Jeruzalem 
kwam Miranda op het idee van de Maawmuur, naar 
voorbeeld van de eeuwenoude Klaagmuur in Israël: 
“En er werd uiteindelijk gekozen voor de toepasselijke 
tekst ‘Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets’.” 
Kritiek kan namelijk zorgen voor ontwikkeling en groei 
maar kan ook ieder initiatief meteen in de kiem smoren. 
Miranda: “Daar wil ik de ‘maawers’ op wijzen. En ik wil 
de initiatiefnemers een hart onder de riem steken zich 
niet te laten ontmoedigen door kritiek.” 

VaN KLEUR VERSCHIETEN
aan de ene kant biedt de muur volop ruimte om 
te klagen, aan de andere kant roept hij op tot meer 

verdraagzaamheid. Spoort hij je aan vooral je ding te 
doen en ergens wat van te zeggen en te vinden. Klagen 
mag, ten behoeve van de kwaliteitsverbetering. Maar 
fouten maken mag ook, ter wille van de vooruitgang.  

Miranda diende haar idee in bij KORT (Kunst in de 
Openbare Ruimte Tilburg) in 2007 en eind 2012 was de 
muur een feit. Gerdi Beks, beleidsmedewerker cultuur 
van de gemeente Tilburg: “Dat duurde zo lang vanwege 
een woud aan regels in de openbare ruimte gekoppeld 
aan stedenbouwkundige bestemmingsplannen.” In 
nauwe samenwerking met architect ad Roefs is het 
kunstwerk uiteindelijk geplaatst, niet in Jeruzalem, maar 
in het centrum en niet voor niks vlakbij het stadskantoor.  
Gerdi: “Daar worden de ‘lijnen’ voor de stad uitgezet, 
een geliefd klaagonderwerp. Dé plek bij uitstek om 
een klaagmuur neer te zetten.” De Maawmuur is een 
stalen constructie van grote letters. Het oogt bepaald 
niet nieuw-zakelijk. De leesbare letters kleuren mee 

KlAAgMUUR  
Als UITlAATKlEP
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tekst Betty Montulet & fotografie Peter Pijnenburg



met de roest en de wingerd volgt de vorm van de 
letters. Karakteristiek voor Tilburg: een stad die veel 
in beweging is. Miranda Poel: “De wingerd verschiet 
met de seizoenen van kleur en verliest haar blad. Een 
metafoor voor de grilligheid en dynamiek van het 
maawen. Maar symboliseert ook de groei die hierdoor 
mogelijk is en haalt de ‘scherpe kantjes’ van het 
maawen af.”  

JE GRaM SPUIEN, JE HaRT LUCHTEN 
Op de Mauwmuur zitten twee brievenbussen. Daarin 
kun je je hart luchten. Gerdi: “Let wel, de muur is 
bedoeld als uitlaatklep, we nemen er alleen nota van. 
Van de stad en door de stad maar op afstand van de 
gemeente. Voor officiële klachten moet je het Centraal 
Meldpunt van de gemeente bellen (tel.14013). In de 
brievenbus vinden we kattenbelletjes, gedichten en 
zelfs complete epistels. Ik vind ze vaak heel aandoenlijk 
om te lezen. Zoals een kind dat schreef: ‘Ik vind deze 

muur zo leuk en ben blij dat ik nu eens mijn briefjes kwijt 
kan’.”  Waar gaan de klachten over? Gerdi: “Die zijn heel 
uiteenlopend. Soms over grote stedelijke issues zoals 
de opvang van vluchtelingen in St. Jozefzorg. Maar 
ook over huis-tuin- en keukenproblemen: loszittende 
stoeptegels of dakpannen, onleesbare verkeersborden 
of hondenpoep. ”

achter de Maawmuur staat tegen de Heikese kerk 
het Monument tegen Zinloos geweld. Kunstenaar 
Guido Geelen heeft hier een maatschappelijk 
kunstwerk geïnstalleerd in de vorm van een gietijzeren 
kabinetskast. Daar kan iedereen een boodschap 
achterlaten voor slachtoffers van zinloos geweld. Gerdi: 
“De kast is niet waterdicht. Dus worden de berichten in 
de kast nat van het regenwater. Dat is ook de bedoeling: 
laat de tranen maar vloeien. Bij zowel de Maawmuur 
als de kabinetskast kun je je boodschap afgeven en je 
gram kwijt. Dat geeft opluchting en werkt helend.”

Zie ook www.maawmuur.nl voor alle klachten.
Heeft u iets te klagen, jeremiëren, mopperen of  
zaniken over 2015? En wilt u de lezers van  
De Draad hiervan op de hoogte stellen? Stuur uw 
klacht dan naar: dedraad@contourdetwern.nl  
De meest aansprekende klacht krijgt publiciteit.
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                 www.amarant.nl
                         0900 80 66

           www.idris.nl  
        088 6221 000

www.leokannerhuisbrabant.nl
                         013 4645 110

                www.pauwer.nl
                   088 6110 211 

Vier merknamen voor vier doelgroepen, 
met voor elk merk 

passende zorgconcepten en zorgarrangementen 
voor mensen met een beperking.

Voor meer informatie over ons zorgaanbod per merk
 verwijzen wij u naar onze websites. Maar u kunt ons ook bellen.

Wij helpen u graag verder.

Het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundig-

heid (CHE) versterkt de positie van (ex) GGZ-

cliënten via vernieuwende projecten en ontwikkelt 

voortdurend nieuwe initiatieven. Het bijzondere van 

het CHE: er werken alleen ervaringsdeskundigen. 

Zij zijn zelf cliënt geweest in de geestelijke gezond- 

heidszorg en zetten hun ervaringen in om de 

positie van andere (ex-)cliënten te verbeteren en 

hen te helpen in hun herstel.

HeRSTel en empoweRmenT

Sleutelwoorden zijn herstel (een zinvol leven 

leiden, ondanks de beperkende effecten van je 

aandoening) en ‘empowerment’ (de kracht in jezelf 

hervinden en opnieuw zelfvertrouwen aankweken). 

Door hun werk bij het CHE (betaald of onbetaald) 

helpen de medewerkers anderen bij hun herstel en 

ontwikkeling door het geven van informatie, het 

verzorgen van trainingen en het ondersteunen bij 

herstel.

Loop gerust eens binnen 
 bij onze informatiebalie of inloop  

aan de Mendelssohnstraat 21  
in Tilburg-Noord. 

AdReS en Telefoon
Mendelssohnstraat 21

5011 Pa Tilburg
tel. 088-01.62.141

Secretariaat: f.broers@ggzbreburg.nl

KIjK op:  
HTTP://CHE.GGZBREBURG.NL



AMERIGO
CONCERT
FAMILIE
FEEST
GEDICHTEN
INTOCHT
KAARSEN
KERST

KERSTFILM
PIEK
SAMEN
SINT
SNEEUW
STER
STOL
TABBERD

VERLICHTING
VERSIEREN
VIEREN
WINTER

Stuur uw antwoord voor 
20 december naar:

Redactie De Draad 
p/a Spoorlaan 444

5038 CH Tilburg of naar  
dedraad@contourdetwern.nl

© Puzzelcorner.nl

WINTERTIJD

En maak kans op een leuke prijs!
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Voor het oorlogsgeweld slaan mensen uit Afrika en het Midden-Oosten massaal op de 
vlucht en ze zoeken een veilig heenkomen in Europa. De hartverscheurende taferelen 
kennen we allemaal. In Tilburg worden de handen ineengeslagen om de vluchtelingen 
een warm welkom te bieden. Zo is de in allerijl opgezette tweede Welkom Winkel van 
het Rode Kruis in de Spoorzone een enorme opslagplaats van goederen;  
zo gul werd gegeven.

tekst Betty Montulet & fotografie Hans Peters

Het COa (Centraal Orgaan asielzoekers) regelt bed, bad en brood voor de vluchtelingen. Het Rode Kruis 
stroomlijnt de donaties van burgers tot keurige pakketten die uitgegeven worden aan aZC ’s. Het Rode 
Kruis, afdeling Tilburg doet dit voor heel Midden en West Brabant. Vrijwilligersmanager Tamara van 
de Laar: “De eerste 600 pakketten zijn inmiddels afgeleverd bij het aZC in Gilze. En we doen meer.We 
richten noodopvanglocaties van de gemeente in met bijvoorbeeld veldbedden en kleding.We werven 
en selecteren vrijwilligers via ons netwerk Ready2Help, dat bestaat uit een landelijk netwerk van 6500 
mensen. En voorzien burgers die graag helpen van informatie.”

NOOD LENIGEN
Het Rode Kruis is altijd ter plaatse. Tamara: “Doet een ramp of conflict zich voor dan helpen we direct. 
Met meer dan 100 miljoen vrijwilligers wereldwijd starten we levensreddende activiteiten en bieden 
onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen.” De eerste nood lenigen, daar waar 
dat het meeste noodzakelijk is. “Je ziet alle facetten van het Rode Kruis werk hier nu samenkomen. 
We stimuleren burgerinitiatieven en coördineren ze. Bij dit soort projecten zie je het beste van ons werk. 
We springen snel bij, kijken hoe het loopt en gaat het goed, dan focussen we ons ergens anders op. Daar 
ben ik best trots op.”

XS EN S
In de Welkom Winkel aan de Spoorzone scharrelen tientallen vrijwilligers als mieren rond. aan de ene 
kant worden spullen, vooral kleding en beddengoed, voorgesorteerd op maten en soorten en aan 
de andere kant staan piekfijne pakketten te wachten op vervoer. Vrijwilliger Janny Baggen zet zich 

HET RODE KRuIS: 
WAAR DE NOOD HET 
HOOgST IS…



HET RODE KRuIS: 
WAAR DE NOOD HET 
HOOgST IS…

in als “floormanager”: “Uit wat wij binnenkrijgen 
blijkt de overvloed  in Nederland. Wij hebben  nu 
vooral behoefte aan winterkleding, vooral aan 
mannenbroeken. En omdat Syriërs en Eritreeërs 
veel kleiner zijn dan Nederlandse mannen, liefst 
in de maten XS en S.” Ook aan winterjassen is veel 
behoefte. Janny: “Waarom ik dit doe? Op televisie 
zag ik beelden van vluchtelingen. Ik kon zo met 
hen meevoelen want als kind was ik op de vlucht 
voor een gewelddadige vader. Veel vrijwilligers hier 
hebben ook zo’n verhaal; sommigen hebben de 
watersnoodramp nog meegemaakt.” 

LOLLy’S
Janny had nooit gedacht dat ze dit werk bijna 
fulltime zou doen: “Maar het geeft enorme 
voldoening. Ik blijf dit doen zolang als het nodig 
is en daarna ga ik op Kreta of Lesbos iets opzetten 
voor vluchtelingen: wel vanuit het Rode Kruis want 
dat is a-politiek, a-religieus en heeft een warm hart 
voor de medemens.”

Ondertussen komt een kleine peuter samen met 
haar vader een doos met speelgoed en knutseltjes 
afgeven. “De giften zijn vaak hartverwarmend. Heel 
veel dingen zijn nieuw gekocht en dan zitten er ook 
nog lolly’s bij of een welkomstbrief. Iedereen doet 
dit met een reden maar voor mij is de voornaamste: 
doe het positief!”, zegt Janny.

SCHaaMTE
Vrijwilliger Marie-Louise van aert had eigenlijk liever 
in een aZC willen werken: “Maar daar hadden ze al 
hulp genoeg. Wij hebben een eigen bedrijf waar ik 
wel een paar dagen uit kon breken. Ik heb zoveel 
gekregen in mijn leven dat ik nu iets terug wil doen. 
Ik erger me wel aan alle Nederlanders die lopen te  
mopperen en te zeuren vanuit hun eigen overdaad.” 
Persoonlijk heeft ze geen vluchtelingen gezien in de 
nieuwste outfits en met een keur aan gadgets.  “Wel 
lijkt het me nogal logisch dat je je gsm meeneemt 
op de vlucht, dat zou ik ook doen. Wat ík zag is dat 
ze, zoals bijvoorbeeld in Rijsbergen, heel nederig en 
gebogen binnenkwamen. En de Syriërs? Die zijn vaak 
hoog opgeleid en schamen zich om zo’n pakket aan 
te nemen.” 

“EEN WARM HART 
VOOR DE MEDEMENs”

Meer spullen altijd welkom! 

GELD DONEREN?
Dat kan via IBaN NL83 INGB 0000 0068 68 
o.v.v. vluchtelingen t.n.v. het Nederlandse  
Rode Kruis in Den Haag.

SPULLEN DONEREN? 
Dat kan bij de Welkom Winkel Tilburg,  
Burgemeester Broxlaan 70, bij de Blauwe Hefdeur.  
Meer informatie: tel  013 542 51 63.   
www.rodekruis.nl/afdeling /tilburg/nieuws  
geeft om de paar dagen aan, aan welke spullen  
er behoefte  is. 
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Nette vrouw van 76 jaar zoekt een lieve nette man om 
na een goede vriendschap een relatie op te bouwen. 
Brieven onder nummer 2015-5-1

Ik, weduwnaar 75+, niet rokend en nog vol levenslust, 
zoekt een maatje voor liefde, een arm om me heen. 
Samen op vakantie met bus, auto of trein, een terrasje 
pikken, als we maar samen zijn en als het maar gezellig is. 
Ik hoop snel tot ziens. Reacties onder nummer 2015-5-2 

Ik ben een vrouw van 67 jaar en ik zoek een leuke 
vriendin (niet lesbisch) van 65-70 jaar in bezit van 
een auto, zodat we samen leuke dingen kunnen 
ondernemen, want alleen is maar alleen.  
Interesse? Reactie onder nummer 2015-5-3

Ik ben een alleenstaande man van 66 en ben op 
zoek naar een vriendin om samen leuke dingen te 
ondernemen zoals fietsen, steden bezoeken, terrasje 
pikken, maar ook oprecht zijn naar elkaar toe en lekker 
te genieten, dat is wat ik zoek. Wil jij dat ook? Schrijf dan 
onder nummer 2015-5-4

Jeugdig uitziende frisse man (66) zoekt vlotte vrouw om 
samen leuke dingen te ondernemen; wandelen, fietsen, 
terrasje, op vakantie. Hopelijk om samen nog fijne jaren 
te beleven. Reacties onder nummer 2015-5-5 

Sportieve globetrotter weduwe van 70+ wil graag een 
dame of heer leren kennen om gezellige dingen te 
ondernemen. Graag omgeving Reeshof. Uw reacties 
onder nummer 2015-5-6

Spontane weduwe van 79 jaar zoekt een nette, gezellige 
vriendin om leuke dingen mee te doen zoals, winkelen,  
terrasje pikken, kaarten, naar de stad etc. Graag omge-
ving centrum. Interesse graag onder nummer 2015-5-7.

Weduwe van 79 jaar zoekt een vriend(in) om samen 
activiteiten te ondernemen, zoals winkelen en 
aansluitend ergens een lekker kopje koffie drinken, 
theaterbezoek, mogelijk een dagtochtje met de bus, 
maar ook gezellig thuis blijven om te kaarten of een 
ander spelletje te spelen en een praatje maken. Voorkeur 
omgeving centrum, maar dit is geen must. Lijkt dit je 
wat? Graag je reactie onder nummer 2015-5-8

Weduwe 79 jaar, zoekt een nette vriendin om eens mee 
naar de stad te gaan, gezellig winkelen, als het maar 
leuk is. Heb een hondje uit het asiel waar ik erg blij mee 
ben, dus ’s avonds wil ik weer graag op tijd thuis zijn. 
Mijn kinderen wonen buiten Tilburg, de eenzaamheid 
wordt steeds erger, de muren zeggen niets terug. Graag 
omgeving Reeshof. 
Reacties graag onder nummer 2015-5-9

op ZoeK nAAR ConTACT|  
VRAAG & AAnBod

ConTACT

DE DRAAD 
KWIJT ?
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Hulp gevraagd voor het promoten van een prozabundel. 
Graag iemand met ervaring met PR en marketing. 
Inlichtingen: 06 187 54 649.

Ik ben een hobbyist en zoek oude, desnoods verroeste 
Meccano. Ik knap deze weer helemaal op en maak er 
weer mooie modellen van die ik regelmatig tentoonstel. 
Voor inlichtingen: frank.dijkshoorn@online.nl

Ik zoek oude kerstspullen zoals kersbeeldengroepjes, 
kerstversiering, ballen, figuurtjes, vogeltjes, kortom alles 
wat met kerst te maken heeft. Informatie: 013 455 12 12

Ik ben op zoek naar serviesgoed van Douwe Egberts. Het 
is uitgegeven naar aanleiding van Burendag 2009, aan 
de onderkant van het serviesgoed staat de naam Selwyn 
Senatori. Voor een redelijke prijs zou ik het graag willen 
overnemen. Informatie: 013 543 46 97.

Ik ben verzamelaar van allerhande carnavalsartikelen 
van carnavalsverenigingen. Ik mis echter nog de eerste 
singeltjes van het Blèrconcours van de jaren 1965 t/m 
1975. Kunt u mij hieraan helpen? De heer H. van de Berg, 
tel 013 542 61 07. Wilt u mijn verzameling bekijken, maak 
dan een afspraak.

Gezocht handwerkende dames of handwerkclubs die 
tegen zeer schappelijke prijzen handwerkmateriaal willen 
overnemen, te weten; haakgaren, DMC-borduurzijde, 
breikatoen etc. Nieuw en in doosjes.  
Inlichtingen: 06 450 40 800 

Voor mijn demente vader in het tehuis ben ik op zoek 
naar grammofoonplaatjes om daar te draaien. Hij en de 
medebewoners zijn dol op muziek uit de jaren veertig, 
vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ik draai ze graag 
voor hen, ze genieten er zo van. Heeft u nog leuke 
meezingers of mooie levensliedjes op grammofoonplaat, 
laat het me svp weten. Dick Witte: 06 405 91 412.

Diverse legpuzzels met diverse afbeeldingen van 500, 
750 en 1000 stukjes te koop. Per stuk voor € 2,50.  
Tel 013 463 13 08.

Te koop: originele boerendoek of worteldoek voor 
bijvoorbeeld op tafel of aan de wand. afmeting: 0,95 
x 0,95 m voor € 15,00 of 1,45 m x 2,70 m voor € 40,-. 
Inlichtingen: tel 013 571 11 48.

Tegen elk aannemelijk bod, massief eiken kast, geloogd, 
3 deuren, 2 lades (achter de deuren). 
afmeting: 1,58 m x 1,87 m (h x b). 
Inlichtingen: tel 013 533 58 52

Twee opklapbare po-stoelen te koop.  
Zien er keurig uit, € 45,- per stuk. 
Voor info: L. Kroese tel 013 536 44 12

Zo goed als nieuwe diepvrieskist, ECO-Line ****.  
(l x b x h 55 x 55 x 85 cm). Nauwelijks gebruikt, 
€ 50,-. Voor inlichtingen: tel 013 751 80 98

GeZoCHT | GeVRAAGd

Te Koop

Ook een gratis advertentie zetten in deze rubriek? Dat 

kan (schriftelijk) via redactie De Draad, Spoorlaan 444, 

5038 CH Tilburg of via dedraad@contourdetwern.nl 

Reageren op een contactadvertentie? 

Schrijf een brief naar redactie De Draad, Spoorlaan 

444, 5038 CH Tilburg en zet in de linkerbovenhoek 

van de envelop het nummer van de advertentie 

waarop u wilt reageren, bijvoorbeeld 2015-1-1.  

Wij sturen uw brief dan ongeopend door.

De Draad |  11  
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 “HET VOElT HIER 
Als EEN WARM NEsT”

Zolang mogelijk  
actief blijven, 

bijvoorbeeld in  
het huishouden,  

ook bij dementie.  
Is het devies 

van zorgonder-
nemer Convivio, 

gespecialiseerd in  
de opvang van  

ouderen met  
geheugenproblemen. 

“Zelf actief blijven 
vergroot de kwaliteit  

van leven en 
vertraagt wellicht  

het dementieproces”, 
aldus ondernemers- 

echtpaar Elleke en  
loek Inderfurth  

De 24-uursopvang Villa anna is net een zoemende bijenkorf. Een be-

woner speelt de vlooienmars op de piano, een andere leest voor uit de 

krant. Tegelijkertijd zit de suite vol met visite. Mevrouw Van Erve (87) 

is een beetje van slag, ze mist haar huis. Zoon Frans montert haar op: 

“Maar het huis is er nog, moeder. Ons Dirk heeft het gekocht.” “Oh, wat 

fijn, dan blijft het toch in de familie.” Frans: “Mijn moeder leeft erg in het 

nu. Volgens haar woont ze hier sinds gisteren; in werkelijkheid al vanaf 

februari 2014.” Frans laat op de laptop foto’s zien van haar kamer boven, 

met meubels uit het oude huis. “Oh”, zegt ze, “dan hebben we wel de 

mooiste spulletjes meegenomen, he?” “Handig, die foto’s,” lacht Elleke, 

“hoeven we niet steeds op en neer om haar kamer te zien.”

MEEDEINEN IN DE ZORG

Dan moet de was gevouwen worden. Mevrouw Brokke (80) helpt daar-

bij. Elleke: “We zetten in op persoonlijke aandacht en welzijn en laten 

de bewoners zoveel mogelijk zelf doen. Ons personeel deint mee in de 

zorg en assisteert waar nodig.” Dochter Saskia haakt daar op in: “Mijn 

moeder vindt het gewoon heerlijk om hier de was te vouwen. Ze is een 

dankbare wasvrouw.” Voorheen woonde moeder in een woonzorgcen-

trum. Maar dat voldeed niet helemaal aan de wensen van de familie. 

Saskia: “Hou me ten goede, de mensen liepen daar de benen uit hun lijf 

maar er was gewoon geen tijd of geld genoeg. En we willen het beste 

voor ons moeder. Ze is echt op haar plek en wij voelen ons hier letterlijk 

kind aan huis. Het is net een warm, groot nest.” 

EN DE FEESTDaGEN?

De sfeer van Villa anna versterkt het thuisgevoel. Het monumentale 

herenhuis uit 1902 van textielbaron Deprez ademt nog de allure van 

weleer. Loek: “Wij doen ook veel samen. In oktober gingen we naar de 

ark van Noah in De Bijsterstede om konijnen, cavia’s en varkentjes te 

tekst & fotografie Hans Peters



aaien. Binnenkort gaan we een week op vakantie 

in de bossen bij Lage Mierde. Gaan we een ferme 

jongen (uitsmijter, red.) eten bij De Bockerijder in 

Esbeek en houden we een Bonte avond.” Saskia: 

“Daarvoor worden wij ook uitgenodigd. Mits we 

iets leuks bijdragen. Want Loek en Elleke betrek-

ken ons er zo veel mogelijk bij. Op Prinsjesdag 

bekritiseerden we met z’n allen de hoedjes. En op 

pakjesavond komen Sint en Piet langs.”

En met kerst? Elleke: “Eerste kerstdag vieren we 

het feest samen met onze eigen club. Met kinde-

ren en kleinkinderen erbij is dat veel te onrustig. 

Tweede kerstdag wordt door de families zelf in-

gevuld. Oud en Nieuw vieren we niet vanwege al 

het vuurwerk en bovendien gaat dat over de toe-

komst. Wij leven meer van dag tot dag.”    

“BIJ VIllA ANNA VOElEN WE ONs THUIs”

Mvr. van Erve en mvr. Brokke met hun kinderen voor Villa anna

Meer info? Neem contact op met  
Zorgondernemers Loek & Elleke  
Inderfurth via 06 – 407 01 120

De Draad |  13  
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Vanaf november is iedereen welkom bij het restaurant van Chefs Level in V39 aan 
de Veemarktstraat. Chefs Level is de prille Tilburgse variant op het Amsterdamse 
restaurant Fifteen van Jamie Oliver, waar probleemjongeren hun kans grijpen 
in de horeca.

14  | De Draad 

tekst Betty Montulet & fotografie Hans Peters

 EIgEN  
bOONTJES DOppEN  
MET CHEFS LEVEL

Wat Oliver kan in amsterdam, kunnen wij hier in Tilburg ook, heeft iemand gedacht. En waarom ook niet? Het 
borrelt en bruist al in de keuken van V39; heerlijke geuren komen je tegemoet. Van geroosterde pompoensoep 
tot zalm in beurre blanc met fijne sperzieboontjes tot en met een bavarois van kokos en pommes Pont Neuf. 

Pommes Pont Neuf? Dat is de Franse oerfriet, ooit gebakken in paardenvet en al omstreeks 1900 verkocht op 
de Pont Neuf in Parijs.Voor u een vraag, voor de 14 jonge deelnemers aan het traject Chefs Level een weet. Voor 
de eerste keer vanaf de start eind augustus draaien ze serieus een restaurant. En een beetje nerveus zijn ze wel. 
Koksbuis check! Sloof check! Koksmuts check! Klinkt het in de keuken en ook de host(s)essen) staan in het gelid.

ZETJE NODIG
Gaby Rog is een van de drie coaches die vanuit het jongerenwerk R-Newt van ContourdeTwern,  het project 
begeleidt: “Chefs Level is een traject van 1 jaar, waarin jongeren tussen de 18 en 27 zonder diploma en met 
behoud van uitkering worden klaargestoomd voor kok en gastheer niveau 1. al tijdens de opleiding leggen we 
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contacten met horecabedrijven waar ze na een jaar 
aan de slag kunnen.” De opleiding is heel praktisch 
en à la Jamie Oliver is er veel aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling en privéproblematiek 
zoals schulden. Gaby: “als R-Newt hebben wij veel 
verstand van jongeren die op z’n tijd een zetje 
nodig hebben. auberge du Bonheur tekent voor de 
praktijkkant; leermeester Kevin Blaakenburg zwaait 
de scepter in de keuken. De Rooi Pannen levert de 
broodnodige theorie aan en ook niet onbelangrijk: 
reintegratiebureau Sagenn leert de jongeren de fijne 
kneepjes van het werknemerschap.” De gemeente 
subsidieert het traject en zo draagt iedereen zijn 
steentje bij. Kok Kevin: “Deze jongeren zijn overal 

afgehaakt. Ik hoop dat ze nu de eindstreep halen 
want er zitten een paar toptalenten tussen!” Gaby: 
“Je moet super gemotiveerd zijn en affiniteit hebben 
met de horeca want dit gaat zeker geen gemakkelijk 
jaar worden met al die theorie, de opening van het 
restaurant en de stages die in januari beginnen. 
Hier gelden geen excuses: je moet er elke dag zijn!”

IK Ga VOOR MIJN KaNS!
De kelder van V39 heeft een metamorfose ondergaan 
en oogt nu als een sfeervolle dinerzaal die plaats 
biedt aan 20 gasten. Bestonden de ‘proef ’personen 
tot nu toe uit vrienden en familie, vanaf november 
zullen betalende gasten waar voor hun geld eisen. 
En op 4 november verwenden tijdens de Week van 
de Mantelzorg de koks in spé jonge mantelzorgers 

met een uitgebreid driegangendiner. Gaby: “Het is 
een pittige uitdaging, zowel voor de jongeren als 
voor ons. Gelukkig is dit een dynamische groep die 
vast voornemens is om dit echt af te   maken en vol 
te gaan voor een diploma in 2016!”

Farah is 21 en kan dit alleen maar beamen: “Ik ben 
blijven steken op aKa-niveau maar nu wil ik absoluut 
niveau I halen en dan meteen doorstromen naar II. 
Horecaervaring? Ik was afwasser bij Bolle. Ik vind de 
horeca leuk maar uiteindelijk wil ik iets bereiken in 
de handel, dat is mijn droom. Ik heb niks te klagen, 
ik ga hier  voor mijn kans. De coaches helpen me 
graag, zoals bijvoorbeeld met mijn schulden.”

Naomi (24) heeft Mavo, Havo of Mbo nooit afge-
maakt: “Het is nou niet zo dat ik dit altijd al wilde 
maar toch gaat het na twee maanden verbazing- 
wekkend goed. Mijn interesse in de horeca is 
behoorlijk gewekt. Het valt me mee en ik ga ervoor. 
De coaches leven erg met ons mee en zorgen voor 
alles. Wat mij betreft, super!”

Imane is 22 heeft een (vrijwilligers) achtergrond 
in zorg en welzijn: “Ik hoorde van dit traject via de 
gemeente en vooral het gastvrouw zijn in de horeca 
trekt me. Dit is, denk ik, echt iets voor mij. Ik kan 
goed samenwerken en wil veel ervaring opdoen. Na 
het halen van niveau I ga ik 100% zeker verder in de 
horeca!”

“IK WIl ABsOlUUT VERDER IN DE HORECA!”

Chefs Level open 
vanaf 18.00 u. voor een  

driegangendiner van €12.00 p.p.  
Reserveren uitsluitend via   

chefslevel@r-newt.nl tot 16.00 uur  
de dag vantevoren 

Zie Facebook Chefs Level voor de menu’s

at your service!



Specialistische zorg uit & thuis 
Heeft u specialistische zorg nodig, na ontslag uit het ziekenhuis? Of kunt u wel wat gemak en ondersteuning gebruiken  

in de thuissituatie? Bij Surplus kunt u terecht voor bijvoorbeeld specialistische thuiszorg, manuele lymfedrainage of 

geriatrische revalidatie. Maar ook voor hulp in het huishouden, maaltijdenservice of andere Plusdiensten. Dit bieden 

we zowel in de thuissituatie als op locatie bij Surplus.

Voor meer informatie of aanmelding, neemt u contact op met de 

klantenservice via T: 0168 33 18 26 of kijk op www.surplusgroep.nl De Plus van Surplus.

Heeft u specialistische zorg nodig, na ontslag uit het ziekenhuis? Of kunt u ondersteuning gebruiken in uw thuissituatie? 
Surplus biedt welzijn, zorg, wonen en comfort in West– en Midden-Brabant. Wij gaan uit van uw eigen kracht en ondersteunen 
daar waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat u zolang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.
 
Neem contact op met onze klantenservice voor een aanbod op maat.

T  0168 33 18 26
E  klantenservice@surplusgroep.nl
W www.surplusgroep.nl

Advertentie 210 x 145 mm.indd   1 26-05-15   22:55

De Gebitten Centrale
De specialist voor uw kunstgebit

Voor kunstgebit, klikgebit, par�ële prothese, frame prothese, 
rebasing en repara�e.

Kleine repara�es klaar terwijl u wacht.
Maak een afspraak voor vrijblijvend advies.

 Ac�e!!
Bij aflevering van een nieuw gebit krijgt u een prothese verzorgingset cadeau. 

Bij aflevering van een nieuw klikgebit een verzorgingset en 
elektrische tandenborstel cadeau.

Al�jd voldoende en gra�s parkeergelegenheid.
 

Tongerlose Hoefstraat 77-01  5046NE Tilburg 013-5449961
www.gebi�encentrale.nl

Kom vrijdag 20 maart tussen 13:00 en 16:00 naar de informa�e dag en laat u 
vrijblijvend voorlichten. 



Udenhout      Berkel-Enschot       Biezenmortel        Haaren               Helvoirt 

‘t Heem Wonen, Zorg & Welzijn

Een veilig gevoel met Alarmering

Thuiszorg

Verpleging en begeleiding

Verse maaltijden bij u aan huis

Uw was, onze zorg!

   Prettig oud worden
    in uw eigen dorp

Een veilig gevoel met Alarmering

Thuiszorg

Verpleging en begeleiding

Verse maaltijden bij u aan huis

Uw was, onze zorg!

    

T 013 522 9200         M 06 2700 3387     thuiszorg@t-heem.nl   

Kent u ‘t Heem? 
Uw woning is vertrouwd. U wilt daar zo lang mogelijk blijven wonen. 
Zich veilig voelen, ook als u ouder wordt. En als ondersteuning nodig 
wordt, is het voor u belangrijk dat dit goed voelt. 
’t Heem maakt dit mogelijk. We werken alleen in dorpen en kennen 
deze door en door.  Al vele jaren bieden wij zorg in Torentjeshoef in 
Berkel-Enschot en de Eikelaar in Udenhout. Ook voor alarmering en 
thuiszorg kunt u bij ons terecht. We vinden het belangrijk dat u 
oud kunt worden in uw dorp!

www.t-heem.nl

Zorg pakken we samen aan
ASVZ biedt ondersteuning aan mensen met een 
(verstandelijke) beperking en/of psychische  
problematiek. www.asvz.nl

Rappen is mijn grootste passie.  
Ik sta onder contract van een heus  
label. Samen met twee anderen heb  
ik al een nummer opgenomen. 
Ik schrijf elke dag wel een couplet.  
Mijn begeleiders snappen er niets van  
waar ik mijn teksten vandaan tover.  
Ik wel. Ik schrijf op het ritme van de  
beat. De beat zegt iets tegen mij.  
En dat vertaal ik. Rappen is voor mij  
een uitlaatklep.

‘

Mijn droom is om van rappen 
mijn werk te maken. Mijn  
begeleider steunt me daarin.  
Ik vind het fijn als andere  
mensen het leuk vinden  
om naar me te luisteren.  
Dan draag je toch wat bij. 

‘
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KOM UIT DE KAsT  
MET JE EENZAAMHEID

gefeliciteerd! 

VanHarte Resto 

Nederland bestaat 

tien jaar en dat werd 

gevierd in MFA Het 

Kruispunt. samen 

met de bezoekers 

van het eerste uur 

en oprichter Fred 

Beekers blikken we 

terug op een roerige 

periode. Waar er 

veel verhuisd werd 

van wijkcentrum 

soekmekaar naar de 

Ypelaer. Tot en met 

de huidige locatie  

het Kruispunt.

Waar veel mensen 

elkaar ontmoetten.

onder het genot 

van een goedkope 

en gezonde 

driegangenmaaltijd.

Tijdens het lustrum in Het Kruispunt spreken de initiatiefnemers van 
de Proviandruilkasten, Stichting Broodnodig, Stichting Rots in de 
Branding, Stadstuinderij Piushaven en Resto VanHarte Tilburg ons 
warm toe. Gemeenschappelijke deler? Het delen van voedsel dient als 
bindmiddel voor ontmoeting, armoede- en eenzaamheidsbestrijding en 
bewustwording.

Lucia en Hans Hendriks komen al vanaf het eerste uur bij VanHarte: 
“Dat was acht jaar geleden in wijkcentrum Soekmekaar (Trouwlaan-
Uitvindersbuurt). Bij ons om de hoek. Toen dat werd opgeheven, 
verhuisden we mee naar Het Kruispunt. We zijn net een stel nomaden,” 
lacht Hans. Lucia: “Eenzame mensen werden hier een stukkie minder 
eenzaam. En door de schappelijke prijs voelden ze hun armoede minder. 
Je moet kijken wat je voor elkaar kunt betekenen.”

op nAAR de 30!
Eregast Fred Beekers haakt daarop in: “Daarom startte ik tien jaar geleden 
VanHarte Resto, toen nog in de Haagse wijk De Laag. Het raakte me dat 
ik veel eenzame mensen om me heen zag. Het spontane idee om samen 
te eten tegen een lage prijs, groeide uit een tot een landelijke project. als 
een olievlek spreidden de restaurants zich uit over steden als amsterdam, 
Den Haag, alkmaar, Venlo, Den Bosch en Tilburg. In totaal zijn het er 22. 
En Zaandam, Haarlem, Breda en Helmond staan op de rol. We gaan voor 
het 30e!”

Hoe kijkt hij terug op die tien jaar. Is het doel bereikt? Fred: “Eenzaamheid 
is natuurlijk niet de wereld uit maar mensen praten er nu wel makkelijker 
over. Het taboe lijkt verdwenen. Door schaamte blokkeer je om iets met 
anderen te ondernemen. Met VanHarte willen we  samenredzaamheid 
stimuleren en mensen aanmoedigen om uit de kast te komen met hun 
eenzaamheid.” 

Alleen, mAAR nIeT eenZAAm
annie Vervoort behoort samen met Hilde van Drunen en Nini Janssen 
tot de oude garde van VanHarte Resto in wijkcentrum de ypelaer in 
Tilburg Noord. Nini: “VanHarte is drie jaar geleden van de ypelaer naar 
Het Kruispunt verhuisd. Maar ik heb op alle locaties mensen leren kennen 
waar ik nu nog contact mee heb. Van het Wandelbos en Tilburg-Noord 
tot en met de Trouwlaan.” annie: “En met persoonlijke aandacht bouwen tekst & fotografie Hans Peters



we ook een band op. als iemand ziek is, krijgt die 
een kaartje van ons allemaal.” Rond de kerst zijn 
veel mensen eenzaam. Wat doen we dan? Fred: 
“Helaas is VanHarte Resto met de kerst gesloten. 
In de decembermaand maken we onze diners wel 
extra feestelijk door meer kerstsfeer. Ik wil met de 
kerst iedereen oproepen elkaar uit te nodigen, ook 
de gasten onderling. Doe het op tijd, want met 
thuiszitten en je schamen kom je niet verder!”

IK Ga EERST NaaR DE MIS
annie Vervoort voegt de daad bij het woord: “Iedere 
kerstavond nodig ik iemand uit die eenzaam is. Ik 
ga eerst naar de mis. Dan mag je mee. Heb je daar 
geen zin in, dan ben je om 21.30 uur welkom. Met 
een uitgebreide koffietafel en borrel wordt het dan 
al snel twee uur!”

Wat doen de dames zelf met kerst? Nini: “Kerstavond 
breng ik met de kids door en maak ik een driegangen 
menu. Eerste kerstdag ga ik met mijn jongste zoon 
uit eten. Tweede kerstdag geniet ik van de kerst-in 
van de Stichting alleen op deze aarde. Daar beleef 
ik al zeven gezellige jaren.” Hilde: “Eerste kerstdag ga 
ik naar mijn zoon en tweede kerstdag blijf ik lekker 
thuis. Ik ben een keer naar zo’n kerst-in geweest, 
maar voelde me er niet thuis. Ik ben alleen maar 

niet eenzaam! En wil me dus ook niet zo voelen.” 
10 jaar VanHarte Resto. Hoogte- en dieptepunten? 
Lucia: “Vervelend dat we weg moesten bij Soek- 
mekaar. Daar was het supergezellig en bij mij 
om de hoek. Maar daar is wel een mooi alter- 
natief voor teruggekomen.” De hoogtepunten zijn 
talrijk: “De kerstdiners bij achmea Interpolis en 
KPN ‘s-Hertogenbosch, volledig verzorgd door het 
personeel. Met tombola’s, bingo’s, artiesten, dweil-
orkesten. Noem maar op. Maar ook het eenmalige 
uitstapje naar het NK Schaatsen in het Thialf Stadion 
in Heerenveen. Daar kom je niet dagelijks.” Hans: 
“En binnenkort gaan we naar ahold. Krijgen we 
info over gezond koken voor kleine huishoudens 
met een klein budget.” Ook de drie dames roemen 
het kerstdiner van achmea Interpolis. Net als de 
Oostenrijkse avond en het stamppotbuffet. En last 
but not least noemt Fred het bezoek van koningin 
Máxima aan VanHarte. “als dat geen hoogtepunt 
was. Dat was majestueus,” vertelt hij trots.

VanHarte Resto Tilburg 

MFa Het Kruispunt, Sinopelstraat 1 

5044 KP, Tilburg. Elke donderdag een 

driegangendiner vanaf 17.30 uur voor  

€7, - Reserveren: ma – vr tussen 9.00  

-12.30 uur via 0900 – 900 3030.  

Of online via www.restovanharte.nl

alleen maar niet eenzaam
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JE PAssIE BElEVEN  
BIJ KEssEls

Net achter het Textielmuseum bevindt zich het Kessels 

muziekinstrumentenmakersmuseum, waar u de collectie van de vooraanstaande 

Kessels fabriek (1886-1955) kunt bewonderen. En waar vakbekwame vrijwilligers 

met veel passie en plezier de instrumenten herstellen en restaureren.

tekst & fotografie Hans Peters

De Kessels fabriek produceerde in haar hoogtijdagen (1890 – 1914) meer dan een half miljoen instrumenten. 
Voornamelijk koperen en houten blaasinstrumenten maar ook strijk- en slaginstrumenten, piano’s, pianola’s en 
harmoniums. Daarvan staan er enkele in het museum tentoongesteld, alsook fanfare- en harmonie instrumenten, 
compleet met uniformen, vaandels en schellenbomen. Secretaris Hans van den Muijsenberg van de Stichting 
Kessels Muziek Instrumenten Tilburg: “Deze stad had meer dan alleen textielindustrie. Ons doel is de tweede 
industrie, namelijk muziekinstrumenten, zichtbaar te maken. Onze vrijwilligers zetten zich in met ziel en zaligheid 
voor het behoud daarvan.”

nA je penSoen woRd je GeZel
Zoals Hans van de Sandt. als oud-werktuigbouwkundige wilde hij na zijn pensioen zijn technische kennis niet 
verloren laten gaan. Gelukkig hoorde hij via het Steunpunt Vrijwilligerswerk van ContourdeTwern dat ze bij 
Kessels mensen zochten met technische know how. Hans: “Heb zelf niet zoveel met muziekinstrumenten maar dit 
gepriegel is me op het lijf geschreven. Op dit moment restaureer ik het hamerslagwerk van een pianoklavier.”
Jos Nooteboom restaureert een trompet: “Ik speel zelf in een band en via die weg kwam ik hier. Van huis uit ben  
ik verwarmingsmonteur, maar muziek is mijn passie, dus ben hier wel op mijn plek. Ik leer het vak van leermeester 
Paul van Bebber, die was instrumentenmaker bij Schenkelaars. Ik ben dus een soort gezel. Wie had kunnen 
denken dat ik na mijn pensioen gezel zou worden. ” Leermeester Paul lacht: “Jos doet het goed. Scheelt ook wel 
als je een technische achtergrond hebt. Zelf ben ik hier al zes jaar leermeester. Ik heb het oude ambacht nog 
helemaal in de vingers. Geleerd bij Schenkelaars, de opvolger van Kessels. Ik ben in staat om vanuit het niets een 
volledig instrument te maken.”

Hans van den Muijsenberg is naast secretaris, ook museumgids. Hij neemt je mee door het verleden van de 
Tilburgse muziekindustrie: “Tijdens en na de tweede Industriële Revolutie (1850 – 1914) floreerde de Kessels 
fabriek enorm. Mensen kregen immers meer loon en vrije tijd om muziek te maken. Harmonieën, fanfares en 
symfonieorkesten schoten als paddenstoelen uit de grond. Fabrikant Mathieu Kessels (1858 – 1932) maakte alle 
instrumenten voor symfonieorkest, fanfares en harmonieën, van piccolo tot piano en van bugel tot bombardon. 
Hij was componist, uitgever, schrijver, drukker en stimulator van het Tilburgs en Zuid-Nederlands muziekleven 
en als zodanig de nexus van de Tilburgse muziekwereld. Je haalde het niet in je hoofd bij een andere fabrikant 
instrumenten te bestellen. Ook was hij hofleverancier van muzieklegerkorpsen in Mexico, Turkije, Roemenië en 



JE PAssIE BElEVEN  
BIJ KEssEls

Bulgarije.” Na de Eerste Wereldoorlog en de Beurskrach 
van 1929 ging het langzaam bergafwaarts met de Kessels 
fabriek. Van den Muijsenberg: “De legermuziekkorpsen 
waren finito. En de opkomst van pathéfoon en 
radio in de jaren ’20 was nadelig voor de afzet van 
muziekinstrumenten. In 1955 blies de fabriek haar laatste 
trompet uit.” 

Stichting Kessels Muziek Instrumenten Tilburg is sinds 
vijf jaar eigenaar van de Kesselscollectie. Het museum 
kan gezien worden als een museaal depot dat op 
afspraak te bezoeken is. Vrijwilligers als Hans, Jos en 
Paul onderhouden de collectie zodat de Tilburgse 
muziekhistorie bewaard blijft. Zoals de vleugel die 
Mathieu Kessels als huwelijksgeschenk aan zijn 
oudste dochter gaf, de zus van Marietje. Hans van den 
Muijsenberg: “Het pronkstuk van het museum is de 
prachtige, nog werkende pianola! Maar ik ben ook trots 
op de tentoongestelde pathéfoon, toch het instrument 
dat mede zorgde voor de teloorgang van deze Tilburgse 
muziekfabriek.”

VRIjwIllIGeR woRden en muZIeKInSTRumenTen 
ReSTAuReRen In de ATelIeRS? 

of HeT depoT op AfSpRAAK BeZoeKen VooR  
€ 6, - p.p. InCl. RondleIdInG, KoffIe en THee? 

neem dAn ConTACT op meT: STICHTInG KeSSelS 
muZIeK InSTRumenTen TIlBuRG, poSTBuS 9176, 
5000 Hd  TIlBuRG.  Tel. 06  272 73  873.   

“TIlBURg HAD  
MEER TE BIEDEN  
DAN TExTIEl AllEEN”
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KOEN VAN DOOREN
WORDT HUIsMOEDER

Met een 

taart bezoekt 

De Draad 

willekeurige 

Tilburgers. We 

praten over 

het leven, de 

stad, de wijk, 

de straat. Wat 

gaat er goed, 

wat kan er beter. 

We bellen aan in 

de Boomstraat. 

De deur wordt 

opengedaan 

door Koen van 

Dooren (61).

Ouderen kunnen hem kennen als de ambtenaar van de Sociale Dienst die 
medio jaren tachtig weigerde zijn principes te verloochenen en daarop 
werd ontslagen. Jongeren herkennen hem misschien als de deelnemer 
aan Boer zoekt Vrouw die ver kwam met een geitenboerin op Bonaire. Met 
Koen van Dooren zou je wel tien van deze rubrieken kunnen vullen.

Net als nu werden uitkeringsgerechtigden dertig jaar geleden opgejaagd 
als potentiële fraudeurs. Sociale rechercheurs telden tandenborstels en 
dreven mensen tot wanhoop. Soos-ambtenaar Koen van Dooren was 
er op zeker moment klaar mee en weigerde principieel nog langer mee 
te doen. De gemeente Tilburg reageerde onverbiddelijk: ontslag en 
geen wachtgeld wegens plichtsverzuim. Het was landelijk nieuws. Een 
principiële ambtenaar? Dat was nog zelden of nooit vertoond. 

Wat er nu met uitkeringsgerechtigden gebeurt, is volgens Koen van 
Dooren nog erger dan toen. “Mensen worden bedreigd. Gedwongen 
tot vrijwilligerswerk; gedwongen te solliciteren naar banen die er niet 
zijn. Instanties stellen zich op als ‘wij hebben de macht’. Mensen worden 
gewantrouwd. Dat is toch geen basis waar je een maatschappij op 
bouwt?!”

Hoe is het destijds afgelopen? “Vakbond abvaKabo spande met succes 
een rechtszaak aan en we wonnen. Tegen de verwachting in oordeelde 
de rechter dat de gemeente onzorgvuldig had gehandeld en mij terug 
in dienst moest nemen.” Een reeks passende betrekkingen volgde. Nee, 
niet binnen de Sociale Dienst, wel onder meer, gedetacheerd, bij Bureau 
Begeleid Wonen en als publieksvoorlichter bij de VVV. 

HUISMOEDER
Tien jaar geleden had hij zijn buik toch weer vol van de ambtenarij. Hij 
nam zelf ontslag deze keer en ging aan het werk bij achtereenvolgens 
Kompaan en De Bocht (puber-moeders), Traverse (dak- en thuislozen) 
en woonzorgcentrum De Hazelaar van de Wever (onder meer demente 
ouderen). “Ik heb daar met veel voldoening gewerkt. Met heel weinig 
kon je iemand al opbeuren. Vijf minuten is al genoeg.” Zijn volgende 
baan wordt er een bij De Leyhoeve, in brochures wel ‘woonlandschap’ 
voor senioren genoemd, een complex in aanbouw nabij het Leypark. Hij 
solliciteerde er, met nog 2000 anderen, op de vacature van ‘huismoeder’. 

tekst & fotografie 
Toine van Corven 

Voor de Draad Ermee!
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‘Mag het ook huisvader zijn?’, schreef hij bij zijn 
sollicitatie. En hij werd aangenomen. “Ik word 
aanspreekpunt voor bewoners met als speciale 
opdracht om, als het even kan, geen neen te zeggen 
op een vraag. Een baan op mijn lijf geschreven.” 

Niet alleen zijn werkzame leven, ook zijn privéleven 
verloopt tot nu toe meer dan afwisselend. De 
scheiding (20 jaar geleden) en het overlijden (vier 
jaar terug) van zijn (ex-)vrouw Jos, met wie hij twee 
kinderen heeft, hakte er zwaar in. Hij had relaties, 

maar samenwonen deed en doet hij niet meer. 
“Ik ben gesteld op mijn onafhankelijkheid.” Toch 
verscheen hij in 2014 in het tv-programma ‘Boer 
zoekt Vrouw’. Terwijl hij in niks een boer is. “ach, ja, 
zo heet dat programma nou eenmaal. Ik had het wel 
eens gezien, vond er eigenlijk niks van, maar werd 
door een kennis geattendeerd op een aflevering 
over een geitenboerin op Bonaire, aletta.” ‘Echt een 
type voor jou’, zei die kennis. “Ik vond het inderdaad 
een leuke vrouw en bleef er alsmaar aan denken. Ik 
heb toen de KRO geschreven. Helemaal niet met de 
bedoeling te emigreren!” 

Temidden van vele honderden kandidaten haalde 
Koen de laatste drie en dat betekende met een 
cameraploeg naar Bonaire! “Ik liet het op me 
afkomen. Het was leuk. Uiteindelijk heeft aletta 
geen van ons drieën gekozen. Ze durfde helemaal 

geen relatie aan te gaan.” Nu, twee jaar later, wordt 
hij nog steeds op straat herkend en krijgt nog altijd 
reacties. Zoals: ‘Heel ons gezin was voor jou!’ En: ‘Gij 
bent toch van die geitenboerin?’ 

GEWELDIGE TIJD
Terugkijkend was de tijd dat hij als soos-ambtenaar 
op zijn principiële strepen stond, ‘een geweldige 
tijd’, vindt hij. “Ik kreeg stapels post, kwam in 
actualiteitenprogramma’s, werd uitgenodigd als 

gastspreker en werd zelfs gevraagd voor openingen.” 
Waren zijn toenmalige collega’s ook zo solidair? 
“ach, solidariteit duurt zo lang het mensen geen 
geld kost.”

Enkele vragen tenslotte nog over waar we eigenlijk 
voor kwamen. Hoe bevallen Tilburg en de buurt waar 
hij woont?  “In Tilburg is veel mislukt. De Heuvel, het 
Pieter Vreedeplein, het Koningsplein. Er is hier veel 
moois op cultureel gebied - ikzelf speel graag toneel 
- maar verder is het vaak nét niet. De ijsbaan is te kort, 
de cityring een racebaan, nu dat winkelrondje weer 
rond het stadhuis. Er worden dingen doorgedrukt 
waarvan je van tevoren kunt voorspellen: dat gaat 
fout. Maar… onze bomenbuurt is de leukste wijk 
van Nederland, dat dan weer wél!”

Voor de Draad Ermee!

Bijna was Koen geitenboer

“WEIgERAMBTENAAR UIT sOlIDARITEIT”
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lIEVER 
lEEFsTIJlsPECIAlIsT 
DAN FITNEssFABRIEK!

 De Health Club onderscheidt zich van andere fitnesscentra door speciale 
aandacht voor ouderen. Cees arendse: “Daar zijn wij redelijk uniek in. 
Liever dan fitnesscentrum gebruik ik de term leefstijlspecialist want 
dat zijn we onderhand wel. Onder de senioren bevindt zich een steeds 
grotere groep vitale ouderen. Maar vooral na VUT of pensioen komt 
bewegen wat in het verdomhoekje. Zorg dat je actief blijft is ons devies. 
Je hoeft echt geen marathon meer te lopen maar je bent nooit te oud 
om te bewegen Mijn eigen opa heeft tot zijn 84ste getennist.  Nou 
vergt tennis veel van het lichaam maar fitness is heel toegankelijk, dat 
kan iedereen. Het versterkt de spierkracht en je behoudt je lenigheid; 
essentieel voor een senior. Omdat de gevoeligheid voor blessures groter 
is in deze groep.” 

fIT!VAK 
arendse kreeg onlangs het certificaat Fit!Vak Preventiecentrum. Cees: 
“Dit staat nog in de kinderschoenen maar betekent kortweg dat 
je bij ons in een veilige omgeving op maat kunt sporten.” arendse 
werkt met instructeurs die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van 
mensen met bijvoorbeeld overgewicht of chronische aandoeningen 
als artrose, diabetes, astma en COPD maar ook met Niet aangeboren 
Hersenletsel (NaH). Cees: “We hebben zeer deskundige beweegcoaches, 
voedingscoaches, fysiotherapeuten en personal trainers in huis zodat er 
op elke vraag een antwoord, op elke behoefte een aanbod, gegeven kan 
worden. En je bent er deels voor verzekerd. Het gezondheidsvoordeel 
is overduidelijk. Het energieniveau neemt toe. En sporten in 
groepsverband haalt mensen uit hun isolement.” 

arendse is geen fitnessfabriek. Cees: “Belangrijk bij ons is het sociale 
aspect. Het binden van lotgenoten die napraten bij een bakje koffie.   
Dan is het net een gezellig uitje.” 

TeRuG op nIVeAu  
Een van de personal trainers is Jaap Moonen: “Er wordt teveel maar 
lukraak gedaan. Geen twee ziektebeelden zijn hetzelfde. Daarom 
leveren wij bij arendse maatwerk: tegen welke beperkingen loop je 
aan en welke training past daar het beste bij. Vooral bij NaH, dat kan 
een  hersenbloeding maar ook een infarct, een hersentumor of een 

tekst Betty Montulet  
& fotografie Hans Peters

sporten is belangrijk 
voor iedereen 

maar vooral voor 
senioren. Conditie 

en gezondheid 
verbeteren 

substantieel en het 
is plezierig en leuk 
om te doen, vooral 
in groepsverband. 

Komt de ouderdom 
met gebreken? Dan 

is dat zeker niet iets 
om bij de pakken 

neer te gaan zitten. 
Bij Arendse Health 

Club in het centrum 
weten ze daar wel 

raad mee, gezien het 
aantal geparkeerde 

scootmobiels en 
rollators.



trauma zijn,  is dat belangrijk want hoe groot 
is de schade? Wat kan hij of zij nog? Daarom 
nemen we de tijd voor een uitgebreide intake 
van de kandidaat. Mensen vanuit de revalidatie 
zo zelfstandig mogelijk laten sporten. Op zijn of 
haar niveau. Het is belangrijk dat de omgeving 
zo prikkelvrij mogelijk is. Veiligheid staat voorop, 
ontspanning en plezier komen op plek twee en 
verder willen mensen met NaH liefst zo normaal 
mogelijk behandeld worden.” 

Bij Ria (73) is vorig jaar een hersentumor 
geconstateerd,  inmiddels is ze genezen 
verklaard: “Mijn conditie heeft daar natuurlijk erg 
onder geleden. Ben nu weer aan het opbouwen. 
Gelukkig ben ik altijd een sportief type geweest, 
ik voel me weer snel fitter worden en ik weet 
zeker dat het sporten hieraan heeft bijgedragen, 
anders was ik lang zo snel niet terug op dit 
niveau.”  

“Kom mAAR HIeR STAAn, omA!” 
an (70) heeft diabetes type 2: “Bij ons thuis 
hebben ze het allemaal. Een jaar of 25 geleden 
werd bij mij ook de diagnose gesteld en nu 
spuit ik vier keer per dag insuline. Een paar jaar 
geleden begon mijn conditie af te nemen omdat 
ik als mantelzorger te veel in touw was. Ik ben 

altijd een bezige bij geweest dus sporten ligt me 
wel. De training hier doet me veel goed. De XCO 
(buik- en rugspier oefeningen, red)- training was 
best pittig. allemaal jonge meiden, dus klonk 
het: ‘Kom maar hier staan, oma!’” Maar ik liet me 
niet kennen; wel de oudste maar ook de beste!”

Jaap Moonen: “Diabetes type 2 is een ziekte die 
steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd 
treft als gevolg van een verkeerde levenswijze. 
Van teveel en verkeerd eten en te weinig 
bewegen.” Krachttraining is essentieel, een van 
de middelen om diabetes te beperken. Jaap: “Bij 
deze ziekte is uiteraard het voedingspatroon heel 
belangrijk. Je moet een teveel aan snelle suikers 
en vet zien te beperken daarom hebben we hier 
ook diëtisten en voedingscoaches rondlopen. En 
in het algemeen: ga niet over je grenzen maar 
wees zuinig op je lichaam, want daar moet je je 
hele leven mee door of je wil of niet.”

Nooit te oud voor working out

een KIjKje nemen BIj ARendSe HeAlTH CluB? 
KIjK op www.ARendSe.nl

ZIe de KoRTInGSBon op pG 38! 
 
InfoRmeeR BIj je ZoRGVeRZeKeRAAR eenS 
nAAR de VooRwAARden



Als je iets wil doen
- fietsles, naailes of kookles
- creatief  atelier of moestuin
Als je gezonder wil leven
- bewegen
- gezondheidsgroep
- 13volt loopt
of je wil aan jezelf werken
- persoonlijke ontwikkeling
- ontdek je kwaliteiten
- van droom naar daad
maar ook voor hulp bij
- administratie en financiën
- opvoedingsvragen
- eenzaamheid
en begeleiding naar
- stages
- (vrijwilligers)werk

Bel 013 - 467 51 03 voor een  
afspraak op één van onze locaties in 
de wijk… of we komen bij jou thuis!

welKom BIj 13VolT 

Oogzorg
Brillen
Contactlenzen

Korvelseweg 19, 5025 JB, Tilburg, 013 542 43 61
www.vangasteloptiek.nl

Stuivesantplein 2, 5021 GW Tilburg  |  T 013 - 535 87 01
E info@stuivesant.nl  |  www.stuivesant.nl

COPD en toch lekker bewegen?

Op een leuke en verantwoorde wijze werken aan 

uw conditie en spierkracht, met aandacht voor 

de juiste ademhalingstechniek en hoesttechniek.

T R A I N I N G S G R O E P  C O P D

Activiteiten aangepast aan de individuele mogelijkheden.



fysiotherapie

sportfysiotherapie

manuele therapie

medical taping

fysiofitness

revalidatie

dry needling

bedrijfsfysiotherapie

wIe KAn GeBRuIKmAKen VAn de ReGIoTAXI  
Iedereen kan gebruik maken van de Regiotaxi. 
Regiotaxi is immers een vorm van openbaar vervoer 
(OV). U kunt reizen met of zonder Regiotaxipas.
Er zijn twee soorten Regiotaxipassen: een vrije 
reizigerspas en een Wmo-pas.
Een Wmo-pas krijgt u alleen als u daartoe een indicatie 
van uw gemeente heeft gekregen.
Denkt u in aanmerking te komen voor een Wmo-
Regiotaxi-indicatie en woont u in Tilburg, dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling Wmo van de 
gemeente Tilburg, via het centrale telefoonnummer 
14 013.

HeT BoeKen VAn een RIT
U kunt een rit boeken via telefoonnummer 0900-0595.
U kunt de rit altijd tot 1 uur van tevoren reserveren.

In welK GeBIed KunT u ReIZen?
Regiotaxi Midden-Brabant verzorgt ritten voor de 
regiogemeenten. Een reis begint en/of eindigt altijd in 
de regio. 

ReISTARIeVen 2015
Voor OV-reizigers: € 1,95 per tarief-en opstapzone
Voor Wmo-reizigers:  € 0,65 per tarief-en opstapzone

HeefT u VRAGen?
als u een computer tot uw beschikking heeft, raden wij aan 
eens op onze website te kijken. Daar kunt u alle informatie 
vinden: http://www.regiotaximiddenbrabant.nl/ 
Heeft u dan nog vragen dan kunt u contact opnemen 
met het Servicepunt Regiotaxi Midden Brabant, via 
telefoonnummer 0800-4831762.

Op deze website kunt u ook het klachtenformulier 
invullen, wanneer u van onze dienst gebruik heeft 
gemaakt en niet (geheel) tevreden bent over de rit. Uw 
klacht wordt dan onderzocht en u krijgt binnen zes weken 
een afhandelingsbrief van uw klacht. Let u er wel op dat 
de klacht binnen 21 dagen na de gemaakte rit bij het 
servicepunt Regiotaxi dient te zijn ingediend.
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 HET bETERE 
OVERWINTEREN

Koning Winter  
komt eraan met  
rasse schreden!  

geen nood want 
dankzij de  
praktische 

 tips van de 
wijkverpleegkundigen 

van Thebe kunt u  
zich goed weren.  
En met adviezen  

over hoe je te  
wapenen tegen de 

donkere dagen  
van december, zit 

iedereen er warmpjes 
bij deze winter. 

Sneeuw, wind, ijzel, hagel, regen; niets houdt het buurtteam Groene-
woud van Thebe wijkverpleging tegen om hun cliënten bij te staan 
deze winter. Wijkverpleegkundige Klaartje Schoonus: “Vooral de 
echt kwetsbare ouderen vanaf zo’n jaar of 75 hebben het moeilijk. 
Die bezoeken we dan ook het meest. Deze ouderen hebben meestal 
lichamelijke of psychische problemen, zijn slecht ter been, komen 
weinig buiten de deur, zijn afhankelijk van anderen of hebben 
geheugenproblemen.” Wijkverzorgende Bep Toten vult aan: “Toen ik 
laatst bij een dementerende cliënt binnenkwam, was het snoeiheet. 
Bleek de verwarming op 35 graden te staan. Toen hebben we in overleg 
met de familie besloten om een thermostaat te kopen zodat het continu 
20 graden is in huis. Een stuk aangenamer.” 

Vele ouderen hebben een klein netwerk; de mensen om hen heen zijn 
vaak hulpbehoevend of overleden. Klaartje Schoonus: “Gelukkig kan 
de wijkverpleging van Thebe sinds kort extra uren maken die ingezet 
kunnen worden in het kader van preventie. Zoals mensen bezoeken die 
(nog) geen zorg nodig hebben.” De wijkverpleegkundige kan hierdoor 
signaleren, bemiddelen, netwerken en doorverwijzen tussen cliënten en 
vrijwilligers voor praktische en sociale hulp zoals de dienst Winterhulp 
van ContourdeTwern. Klaartje: “We onderzoeken ook het netwerk van 
de cliënt en bekijken of van daaruit meer hulp kan worden geboden. 
Het is namelijk zo dat buren, vrienden of familie best graag willen 
helpen maar dat mensen het vreselijk moeilijk vinden om die hulp te 
vragen. Daar ondersteunen wij bij want zelfredzaamheid staat bij ons 
op de eerste plaats. Zelfzorg is immers de beste zorg.”

EEN CORDON aaN HULPVERLENERS
Winterhulp zet vrijwilligers uit de wijk in om kwetsbare mensen te 
helpen met praktische   problemen. Bep: “Het is voor en door de wijk. De 
vrijwilliger van Winterhulp maakt graag je stoep vrij van sneeuw, strooit 
zout bij gladheid of doet je boodschappen. Maar maakt ook een praatje 
met je, en dat is heel belangrijk. Eenzaamheid of isolement willen we 
immers met z’n allen voorkomen. Maar niet iedereen is eenzaam ook al is-
hij alleen.” Het werkgebied van Bep, Klaartje en collega’s is Groenewoud; 
een levendige wijk vol met activiteiten. Klaartje: “Maar niet iedereen 
doet mee. Winterse verveling? Dan is er elke donderdagmiddag ‘De 
Zuiderboot’ in het wijkcentrum Spijkerbeemden: een activiteit van 

tekst & fotografie  
Hans Peters
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Vocht? -Zorg voor voldoende vochtinname. 
Ouderen hebben een verminderde dorstprikkel, 
maar hebben dat vocht zeker nodig.

Brandgevaar? -Voorkom brand. Gebruik geen 
oude elektrische dekens, die zijn brandgevaarlijk. 
Gebruik een veilige, rubberen kruik en controleer 
of deze goed is dichtgedraaid. als je kaarsen 
brandt, een open haard of ouderwetse kachel 
stookt, zorg dan voor een brandmelder, brand- 
deken en sproeischuimblusser. Leg ook geen 
handdoek op de kachel, die gaat smeulen. 
Koolmonoxide is een sluipmoordenaar. Laat 
koolmonoxidemeters plaatsen bij open  
cv-ketels en zorg voor jaarlijks onderhoud. 
  

MEER INFORMaTIE?

Bel Thebe Wijkverpleging, via 0900 – 8122  

(0,10 per minuut). 

Bel of mail Winterhulp van ContourdeTwern, via 

mail.adviespunt@contourdetwern.nl of  

tel 013  549 86 46 

Beter Groenewoud is te bereiken via  

Pim Roijakkers: 06 435 97 789 of  

Rob van Minderhout: 06 227 62 306 

11.00 tot 14.00 uur.” En niet te vergeten Beter 
Groenewoud; vrijwilligers uit de wijk die gratis 
klussen doen voor kwetsbare wijkbewoners. Ook 
zij maken stoepen sneeuwvrij en strooien zout en 
doen een boodschap. Bep: “als het goed is, trekt 
binnenkort een heel cordon aan hulpverleners 
door de wijk om de meest kwetsbare bewoners te 
helpen. Laat die winter maar komen.” 

TIPS & TRUCS VOOR EEN FIJNE WINTER
Zelf kun je natuurlijk ook het een en ander 
doen om de winter goed door te komen.  
Kou? - Trek voor buiten liever laagjes kleding over 
elkaar heen. Dat isoleert beter. Ga wel naar buiten 
ook bij kou. Blijf bewegen; rust roest. Weer je tegen 
de winterkou met een vocht inbrengende crème 
voor je gezicht. Wordt lopen te moeilijk, ga dan in 
het winterzonnetje zitten met een dikke jas aan.” 
  
Verwarming? - Ouderen zien vaak slecht. Met een 
fel gekleurd stickertje kun je de juiste stand op de 
thermostaat markeren. Voorkom te droge lucht 
door goed te ventileren en een luchtbevochtiger 
aan de verwarming te hangen 

Voeding? -Hamster voedsel, zodat je bij extreem 
weer voorzien bent.” En eet gezond. Eet meer 
fruit en groente. Zalm, noten, kiwi’s en avocado’s 
geven wat extra’s in de winter. 

Bep, Klaartje, Debby en Doortje klaar voor de winter



MAALTIJD - THUIS - SERVICE

BEL VOOR EEN; 
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13

Sinds 1972
Stichting Maaaltijdenexpres Brabant    

Wij zijn u graag van dienst!

Boomstraat 161 •  5038GR • Tilburg
Kijk eens op www.maaltijdenexpres.nl

Lekker én gevarieerd
Ongekende keuze vrijheid
Geen bezorgkosten, de beste prijs.
Heerlijke feestmenu’s
Seizoens- en streekproducten, heerlijk!







Voor meer informatie, kijk op onze website: 
www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00

“ Ook als intensievere 
zorg nodig is, wonen  
we hier prima. Samen!”
Mevrouw Van Riel is 78 jaar, haar man wordt binnenkort 80. Ze zorgt  
al een aantal jaren voor hem. “Hij sukkelt nogal met zijn gezondheid,  
is behandeld aan blaaskanker en lijdt aan Parkinson.”

“Hoe vaak hoor je niet dat de man of 
vrouw niet langer thuis kan  
wonen, naar een verpleeghuis moet, 
en de ander thuis alleen achterblijft? 
Dat is toch het ergste wat je kan 
overkomen, dat je na al die  
jaren niet meer samen kunt zijn?! 
 
Ik vind het een heel geruststellend 
idee dat we hier alle zorg kunnen 
krijgen die we nodig hebben en ge-
woon in ons appartement van Het 
Laar kunnen blijven wonen. Samen.” 

Thuis met Het Laar
Het Laar heeft verschillende moge-
lijkheden om u te helpen zo te  
leven zoals u dat zelf wilt. Een breed 
pakket aan producten, diensten en 
faciliteiten waarvan u naar wens  
gebruik kunt maken. Het Laar biedt 
de volgende diensten aan:

· Het Laar Huren met een  
woonarrangement

·Het Laar Thuiszorg

·Het Laar Wonen met Zorg

Boeken voor en 
door Tilburgers!

Tegendraads
Een Tilburgse Roman

Door Ineke van Pelt

Nu in de winkel E 12,95

Na de dood van haar moeder zoekt Geertje naar de geheimen in haar Tilburgse 

familie. Ze rust niet totdat ze het mysterie heeft ontrafeld. Haar familie blijkt 

getekend door armoede, de erbarmelijke omstandigheden in de Tilburgse 

textielindustrie, door drankzucht, en het rooms-katholieke geloof. 

Haar broer, Chris, is ‘tegendraads’. Net als Frans Mesech, de Tilburgse kunstenaar 

wiens leven herinneringen oproept aan Vincent van Gogh.

Drie generaties, één Tilburgse familie. 

Op zoek naar hun toekomst én hun verleden. 

Naar dromen en drama’s, geluk en geheimen.

tilburgni
tilburgni

Tegendraads
Een Tilburgse roman

Ineke van Pelt

Tegen
d

raad
s  Ineke van Pelt
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MAAK DAN GRATIS KENNIS MET

DE DROMENVANG-METHODE!

MAAK DAN GRATIS KENNIS MET
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BENIEUWD!
naar een methode waarin je eigen kracht en 
samenkracht met anderen centraal staat?

Emancipatie Expertise Centrum | www.fenikstilburg.nl | 013-5421896

Dromenvangmethode_AdvDeDraad_24-7-2015_105x145mm_DEF.indd   1 24-7-2015   14:45:44
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DECEMBER  
ExTRA AANDACHT  
VOOR ElKAAR
De klok is teruggezet, de winter nadert  en de feestelijke decembermaand  
is in aantocht. 

als je dit leest is Sinterklaas, al dan niet met zwarte pieten, weer in het land. 
Dit betekent cadeautjes kopen, surprises maken en gedichten bedenken 
voor je geliefden, vrienden of kennissen. Omdat niet iedereen over dicht-
talent beschikt kunt je op www.rijmwoorden.org of www.rijm.nu of 
surprisemaken.picobit.nl hulp vinden en inspiratie opdoen. 

GRaTIS SKyPE 
Buiten wordt het kouder, binnen warmer. En nadat de goedheiligman 
vertrokken is maken we ons op voor Kerstmis, de tijd van gezellig samenzijn. 
als je familie of vrienden in deze tijd onverhoopt moet missen zijn er 
mogelijkheden om toch met ze te praten en in ze in de ogen kijken. Op onze 
website www.seniorweb.nl kun je zien hoe je door middel van Skype met ze 
in contact kunt komen. Rechtsboven bij Zoeken typt je Skype en je komt op 
de site waar je stap voor stap kunt lezen hoe je dit middel kunt gebruiken.

GRaTIS FaCE TIME
een andere mogelijkheid om op afstand elkaar toch te zien is face time.
Het werken met face time is alleen mogelijk voor gebruikers van Mac,   
Macbook, IPad en iPhone (apple). Communicatie kan alleen als de tegenpartij 
ook over een van deze apparaten beschikt. De werking is eenvoudig: onder 
de app Contacten vul je gegevens in, inclusief het e-mailadres. Door de 
app face time te activeren kun je met het +teken de persoon uitnodigen en 
toevoegen in het linker rijtje. Op deze manier kun je communiceren. Beeld en 
geluid zijn van een goede kwaliteit, ook als je familie wat verder weg woont. 
Face time werkt dus anders dan Skype. Met Skype kun je, nadat je hiervoor 
een account hebt aangemaakt, met iedereen contact leggen ongeacht de 
apparatuur.

DIGITaaL KaaRTJE
De traditionele wenskaart met postzegel wordt nog steeds gebruikt. Toch 
stappen steeds meer mensen over naar het digitaal versturen van hun kerst- 
of nieuwjaarswensen, al dan niet zelf ontworpen. Hiervoor zijn uiteraard ook 
weer allerlei websites beschikbaar bijv. www.original-cards.com.
 
Hele mooie en fijne Kerstdagen gewenst en een gelukkig en vooral gezond 
2016. En als je last hebt van de winterdip, onthoud dan één ding: het wordt 
vanzelf weer lente en de zomertijd begint weer op 26 maart 2016!

Stichting SeniorWeb 
Tilburg maakt 50-plussers 
wegwijs op computer en 
internet. Niet alleen via deze 
rubriek maar ook - tegen 
betaling - basis- en vervolg- 
cursussen en workshops 
voor iPad- en Android- 
tablets. 

Informatie en aanmelding:  
tel 013 889 45 03  
seniorwebtilburg@gmail.com
www.seniorweb.nl

 
DRAADLOOS

Hulp!

tekst José Heiligers
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Op je veertigste merk je er nog niet heel veel van. Toch heb je er rond die leeftijd al 
enkele jaren van achteruitgang opzitten. Het menselijk lichaam bereikt zijn fysieke 
top rond de leeftijd van 25 jaar. Daarna zet de veroudering zich heel progressief in. 
Een atleet van tegen de 35 kan al niet echt meer mee in de topsport en iemand van 
75 hoeft hier niet eens aan te denken.

tekst & fotografie Paula Schoormans 

Een normaal ouderdomsverschijnsel is dat mensen zich minder 
soepel en snel voortbewegen en bijvoorbeeld een krommere 
en/of hollere rug krijgen. Bij het stijgen van de leeftijd lopen 
we meer risico op ziektes. Operaties helpen mensen vaak van 
hun klachten af maar kunnen ook lastige gevolgen hebben. 
Denk aan het lengteverschil tussen benen door een heup- of 
knieoperatie, een stoma of een borstamputatie. Gelukkig dat 
ingrepen tegenwoordig makkelijk en goed uitgevoerd worden. 
Daardoor kunnen we met zijn allen langer mee maar het komt 
je figuur niet ten goede. 

OOK VOOR HET KONINGSHUIS
Tineke en angelique Kampshoff zijn goed bekend met 
dit gegeven. De modewinkel zit al 67 jaar in de familie. 
Moeder en dochter weten van alles over ziektes en 
ouderdomsverschijnselen: “Dat leer je vanzelf; mensen willen 
hun verhaal kwijt. Ons inkoopbeleid is op het ouder wordende 
dameslichaam afgestemd. We kopen merken in met een 
goede pasvorm en kwalitatief goede materalen. En Miriam, 
onze coupeuse is een echte kunstenaar. Zij vermaakt kleding 
perfect. Ze werkt trouwens niet alleen voor ons, ook voor het 
Koningshuis.”

PaSSEND, MOOI EN BLIJ
Tineke: “Wij kunnen niets verkopen dat niet past. Dat heb ik 
van mijn moeder én mijn dochter weer van mij. We helpen 
zoveel als we kunnen. De ouderdom heeft mooie en minder 
mooie kanten. Heel wat ouderen voelen zich af en toe 
eenzaam; dan luisteren we naar hun verhaal en drinken een 
kopje koffie of thee met ze. anderen kunnen zich niet goed 
omkleden; dan helpen wij ze in de paskamer, waar ook een 
stoel staat. We bezorgen vermaakte kleding thuis wanneer 
iemand slecht ter been is. We spelden kleding nauwkeurig 
af en adviseren bepaalde kledingstukken zoals bijvoorbeeld 
bij een borstamputatie, een stoma, een vollere buik of een 
kromme rug. Iedereen gaat hier met perfect passende en 
mooie kleding de winkel weer uit. Daar worden onze klanten 
én wij heel blij van.”

  
MOOIER DOOR MAATWERK
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Kent u KOS Kappersopleidingen in Tilburg?  

Waar u voor een voordelig tarief een nieuw kapsel aangemeten krijgt. Door 

enthousiaste leerlingen die het vak met veel liefde leren. Omdat ze later in  

een kapsalon willen werken of zelf graag een salon willen runnen.

tekst & fotografie Hans Peters

Per dag leren bij KOS  zo’n 55 leerlingen het kappersvak. Er is een praktijkruimte waar ze leren kappen op oefenkoppen 
maar er is ook een kapsalon waar je haar gewassen, geknipt en gedroogd wordt voor slechts 10 euro. Onder deskundige 
leiding van de docent uiteraard. Directeur Hanneke Koks: “We zijn de enige particuliere kappersschool in de Tilburg. Onze 
leerlingen komen uit heel Brabant. We zijn erkend door het ministerie van onderwijs. Je komt dus in aanmerking voor 
studiefinanciering. als vooropleiding dien je Vmbo te hebben. En  moet je maximaal 23 jaar zijn. Binnen twee jaar leer je 
hier het kappersvak. En het mooie is: 85% van onze leerlingen vindt werk.”

Lotte (18) uit Elshout loopt stage bij een salon in Drunen. Lotte: “Ik hoop dat ik daar mag blijven. Maar eigenlijk droom 
ik van een eigen salon. Mijn moeder was kapster, ik had het vak al vroeg in de vingers. Ik ben goed in knippen, föhnen, 
haarverven, highlights en rollers. Er komen hier veel oudere klanten. Die komen voor watergolf of permanent. Gaat me 
ook goed af.” Kun je rond de kerst bij KOS terecht? “Met de kerst is het hier wel drukker, maar je kunt bij ons altijd 
binnenlopen, zonder afspraak. Voor een nieuwe coupe, haarkleur of watergolfje.”

Mike (20) uit Hapert is een van de weinige jongens onder de leerlingen.Mike: “Ik kom uit een hele andere hoek, zat eerst 
in de autotechniek. Ik ben geïnspireerd geraakt door barbershop Schorem in Rotterdam.” Baarden zijn hip, dus een hipster  
laat zijn baard staan. “Ik wil dolgraag barbier worden en samen met vrienden een barbershop starten. Maar eerst leer ik 
hier de basistechnieken, dan stort ik me later op een cursus barbier en scheren.” En tussen al die meiden, bevalt dat een 
beetje? “Het kan hier wel een duiventil zijn, maar het is hartstikke gezellig onder elkaar, vooral in de kantine. En elke 
jongen zou daar toch jaloers op worden?”

ook eens profiteren van deze gunstige tarieven en tegelijkertijd studenten helpen door ze ervaring op te laten 
doen? loop binnen of maak een afspraak bij  KoS Kappersopleidingen, Insulindeplein 18, tel 013 542 66 03

           “IK DROOM VAN 
EEN EIgEN SALON”
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TIlBuRG RuImHARTIG en GASTVRIj     
Onder de noemer Knooppunt Ruimhartig Tilburg 
hebben tot nu toe negen Tilburgse organisaties het 
voortouw genomen om vluchtelingen te helpen. Op 
basis van eigen kennis, netwerk en diensten bundelen 
zij de krachten in de samenleving, zodat vluchtelingen 
een plek vinden in onze stad. De deelnemende 
organisaties zijn: SNV Brabant Centraal, MST Mensen 
In Beeld Houden, Interreligieus Ontmoetingscentrum 
het Ronde Tafelhuis,  het Rode Kruis, Portagora, 
Missionair Servicecentrum Tilburg, Stichting Petrus 
Donders Tilburg, Zusters van Liefde, Protestantse 
Gemeente Tilburg e.o. en ContourdeTwern.

Het is mooi om te zien hoe veel Tilburgers zich 
spontaan aanmelden om vrijwilliger te worden. 
Bijvoorbeeld door te helpen bij het uitdelen van 
kleding. Of om maatje te worden van vluchtelingen  
en ze wegwijs te maken in de stad.

Het Knooppunt wil dit hartverwarmende aanbod 
in goede banen leiden door alle initiatieven te 
verzamelen en te bekijken hoe die zo goed mogelijk 
ingezet kunnen worden voor de vluchtelingen. 
Inmiddels is het aanbod van vrijwilligers zo 
overweldigend dat niet iedereen op korte termijn 
ingezet kan worden. Interesse? Blijf dan toch bellen 
naar het Knooppunt tussen 10.00 en 15.00 uur:  
T. 013 583 99 90. Of mail info@ruimhartigtilburg.nl 
Zie ook www.ruimhartigtilburg.nl

SoCIAl SAlon:  
VeRwen-ARRAnGemenT VooR oudeRen 
De Social Salon in het Duvelhok opent officieel 
op 15 november. De salon biedt dagbesteding 
aan 65-plussers in het algemeen maar richt zich 
hoofdzakelijk op eenzame en dementerende mensen. 
Deze krijgen een heerlijk verwen-arrangement met 
een uitgebreide haarverzorging, hoofdmassage, 
knipbeurt, permanent of föhnbehandeling. 
Desgewenst kan ook een gezichtsverzorging, 
manicuur, pedicuur, nagelverzorging of complete 
visagie aangeboden worden. Drie uur lang worden 
ze  in de watten gelegd en krijgen tussendoor een 
heerlijke lunch. 

U kunt bellen voor een afspraak via tel 013 822 84 22 
of binnenlopen bij Social Salon: het Duvelhok, Sint 
Josephstraat 133 te Tilburg. Openingstijden: maandag 
t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

een mARKTplAATS ZondeR Geld  
De armoede bestrijden. In Tilburg gaat de Quiet 
Community in januari 2016 op proef van start. In 
deze community kunnen particulieren en bedrijven 
diensten, producten en verwennerij aanbieden. 
Gebruikers krijgen een pasje. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een sollicitatietraining, een dagje 
Beekse Bergen of een computerles. Inmiddels 
happen eetcafés, tandartsen, kappers, sauna’s en 
fietsenmakers in de hele regio al toe. Het plan is van 
twee miljonairs, Dirk Lips en vastgoedmagnaat Harry 
Hilders, die in de Quote 500 stonden. Zij reageerden 
op een oproep in de Quiet 500; een tijdschrift met 
verhalen over Tilburgers in armoede dat eind 2013 
veel stof deed opwaaien. 
www.quietcommunity.nl

KeRSTACTIVITeITen

ReSuRReXIT GeefT KeRSTConCeRT 
Op dinsdag 15 december geeft gemengd koor 
Resurrexit een kerstconcert in wijkcentrum De 
Baselaer. Het thema is: “De warmte van je eigen hart 
opent dat van anderen.” Het concert begint om 14.00 
uur. Kosten: € 4, - (incl. 1 consumptie). Kom heerlijk 
genieten van hartverwarmende kerstliederen in 
wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175, 5014 NK te 
Tilburg.

BoodSCHAppenpluSBuS KRIjGT eXTRA BuS 
Goed nieuws. De BoodschappenPlusBus krijgt een 
tweede bus. En een nieuwe naam: OpsTapbus. Naast 
de standplaats in de Reeshof, komt er voor de tweede 
bus een standplaats in Tilburg-Noord. Vanaf januari 
gaan twee bussen rijden voor Tilburg-Noord, Berkel-

lOssE
DRAADJEs  
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Enschot en Udenhout. Daarom is de organisatie 
dringend op zoek naar extra begeleiders en chauffeurs 
voor de tweede bus!

Een kleine greep uit het programma van de 
BoodschappenPlusBus rondom de feestdagen:  
3 december naar de Bestse Kerstmarkt, 7 december 
naar de kerstmarkt Groenrijk in Tilburg, 17 december 
naar de kerststal in de St. Jan in Den Bosch,  
20 december naar de Theater Kerstshow in de Musis 
Sacrum te Eindhoven en 22 december extra ritten  
naar de supermarkt voor kerstinkopen en er zijn  
ook kerstdiners op eerste en tweede kerstdag.  
De Meedoenregeling is hier van toepassing.  
Op www.tilburg.nl/meedoenregeling is meer 
informatie te vinden. 

Het volledige programma van de 
BoodschappenPlusBus is vanaf 1 december te zien 
via contourdetwern.nl

nIeT Alleen meT KeRST 
De Stichting alleen op deze aarde organiseert 
activiteiten voor mensen die zich vaak alleen voelen 
en geen aansluiting kunnen vinden bij de mensen 
om hen heen. De Stichting alleen op deze aarde 
organiseert op eerste kerstdag 25 december een  
kerst-in van 12.00 uur tot 20.30 uur. Een leuk 
programma met bingo, loterij, lekker eten en drinken. 
Het bij elkaar zijn, staat hier centraal. Kosten van deze 
dag zijn € 20,-. U kunt zich inschrijven bij Juanny van 
der Elzen, tel 013 456 04 92. Via een checklist wordt 
gekeken of u in aanmerking komt voor deze dag.  
De Meedoenregeling is ook hier van toepassing. 

leKKeR, GeZond en GoedKoop KeRSTdIneR 
De Tilburgse wijkrestaurants serveren in de 
decembermaand heerlijke menu’s in feestelijke sfeer. 
Kijk voor locaties op onze site: dedraadmagazine.nl 
onder het kopje nieuws.
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‘ScHaaTSen, al 
moeT HeT oP m’n  
WenkbrauWen’ 
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Winters waarin geschaatst kan worden op 
natuurijs lijken steeds schaarser te worden in onze 
contreien. Maar is het eenmaal zover, dan schaatst 
Hans Simons op de Flaes of doet hij mee aan een 
of andere schaatstocht. Los daarvan hoort de 
72-jarige Tilburger al jaren tot de vaste klanten van 
de Ireen Wüst ijsbaan. Simons verdiende de kost 
als banketbakker en kok op de Holland amerika 
Lijn alvorens een ‘friettentje’ over te nemen in 
de Hasseltstraat. ‘Kootje’ heette de cafetaria, 
naar de voormalige eigenaar, banketbakker Koot 
andriesen. Tegenwoordig zit er een pizzeria maar 
Simons en zijn vrouw wonen er nog steeds boven. 
“Over kroketten kan ik ook veel vertellen”, zegt de 
goedlachse horecaman in ruste. Hans Simons stond 
als manneke van vijf al op het ijs. “Dat was op het 
kanaal; toen werd het water nog hard in de winter. 
Op mijn vijftiende deed ik mee aan mijn eerste 
tocht: ‘Van sluis tot sluis’ heette die, geloof ik. Je 
moest je inschrijven bij Kees den Reijer van het Huis 
der Duizend Likeuren aan de Piushaven. Toen reed 
je nog op botjes. Later kwamen de noren en de 
klapschaatsen.” Hij weet niet hoeveel ijskilometers 
hij al gemaakt heeft maar alleen al op de ijsbaan 
schaatst hij tussen oktober en maart drie keer per 
week - op zichzelf goed voor pakweg 80 à 100 
kilometer. Het mooiste vindt hij toch het schaatsen 
in de vrije natuur. Eén keer heeft hij geprobeerd 
om mee te doen met de Elfstedentocht, maar dat 
lukte niet. “als die nog eens komt, ga ik gewoon als 
vrijgevochten persoon het ijs op, of ze me er nou 
afhalen of niet.” Met name vanaf zijn 50ste is hij 
intensiever gaan schaatsen. “Omdat ik het toen aan 
mijn knieën kreeg; vroeger heb ik veel gevoetbald.” 
Hij vindt het moeilijk aan te geven waarom hij nou zo 
graag schaatst: “Er gebeurt iets als je op het ijs staat. 
al moet ik op m’n wenkbrauwen, ik zál schaatsen. 
Het is een pure passie.”

Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie in 
deze rubriek staan? Stuur dan een berichtje naar 
De Draad via dedraad@contourdetwern.nl.

tekst & fotografie Joep Eijkens

De PaSSie van  
HANs sIMONs



OPEN DaG 30 NOVEMBER  
ARendSe HeAlTH CluB

Diverse activiteiten  
gericht op senioren!!

09.30 - 10.00 u    ONTVaNGST

10.00 - 10.30 u    aCTIVITEIT 1

10.45 - 11.15 u    aCTIVITEIT 2

11.30 - 12.00 u    aCTIVITEIT 3

12.00 - 13.00 u    GRaTIS LUNCH

Je opgeven voor deze dag  
kan via info@tilburg.arendse.nl  
of via tel 013  543 22 49

GASTel opTIeK
OOGZORG, BRILLEN
CONTaCTLENZEN

Tegen inlevering van  
deze bon ontvangt u  
10% korting bij aankoop 
van een complete bril*

* Vraag naar de voorwaarden.

Korvelseweg 19  
5025 JB Tilburg tel 013 542 43 61
www.vangasteloptiek.nl

GRATIS  
PUNT aPPELTaaRT MET 
SLaGROOM  

Bij het vertonen van deze bon  
bent u van harte welkom om  
bij ons te komen genieten van  
een gratis stuk appeltaart met  
slagroom. Deze bon is geldig op 
alle zondagen in januari 2016, bij 
het nuttigen van een drankje. 

Tot snel bij lunchroom 
de Carrousel!

Schouwburgring 1 te Tilburg

de RedACTIe wenST u  
fIjne feeSTdAGen!

wIlT u KAnS mAKen  
op een leuKe 

KeRSTSuRpRISe?

mAIl dAn HeT wooRd
KeRSTpReSenTje  

nAAR  
dedRAAd@ConTouRdeTweRn.nl  

de eeRSTe VIjf  
mAIleRS AlTIjd  

pRIjS!
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Het juiste antwoord was: 

ZelfRedZAAm

Uit de vele goede oplossingen zijn 5 
prijswinnaars geloot en dat zijn:

De heer K. Heerkens, Tilburg
Merv H. van der Steeg, Tilburg

De hr / mevr C.J. van Es, Tilburg
De heer P. Vos, Tilburg

De heer H. Buster, Tilburg

Van harte gefeliciteerd!

uITSlAG 
puZZel

CO
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GRAAG uw menInG 
Wij horen graag van u wat u van het magazine vindt. Misschien 
heeft u een idee voor een artikel/item in een van de volgende 
uitgaven. Wij zoeken nog leden voor ons lezerspanel! 
Vijf keer per jaar ontvangt u dan van ons De Draad met  
een vragenformulier.

U kunt ons bereiken via redactie De Draad,
Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg of  
postbus 3078, 5003 DB Tilburg.
Of door te bellen naar tel 013 583 99 99 of  
via email: dedraad@contourdetwern.nl

Reacties vóór 10 januari 2016 te richten aan:  
Redactie De Draad p/a ContourdeTwern, Spoorlaan 444,  

5038 CH, Tilburg. tel 013 583 99 99 of  
Email: dedraad@contourdetwern.nl   

Zie ook: dedraadmagazine.nl
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D r i e  u u r  l a n g  p u r e  v e r w e n n e r i j .  N a a s t  e e n  
k a p p e r s b e h a n d e l i n g  k u n t  u  k i e z e n  u i t  e e n  h a n d - o f  
v o e t v e r z o r g i n g  o f  e e n  s c h o o n h e i d s b e h a n d e l i n g .  D e  S o c i a l  
S a l o n  i s  e r  o m  e r  g o e d  u i t  t e  z i e n ,  m a a r  v o o r a l  o o k  v o o r  
d e  g e z e l l i g h e i d ,  d e  k o f f i e , h e t  p r a a t j e  e n  d e  l u n c h .  

D e  n o r m a l e  p r i j s  v o o r  e e n  a r r a n g e m e n t  b i j  d e  S o c i a l  S a l o n  i s
5 0  e u r o ,  m a a r  m e t  i n l e v e r i n g  v a n  d e z e  b o n  s l e c h t s  2 5  e u r o .
D e z e  a c t i e  i s  g e l d i g  t o t  3 0  d e c e m b e r  2 0 1 5 .

S o c i a l  S a l o n -  D u v e l h o k
S i n t  J o s e p h s t r a a t  1 3 3 ,  T i l b u r g
B e l  v o o r  e e n  a f s p r a a k :
0 1 3  8 2 2 8 4 2 2  o f  i n f o @ s o c i a l s a l o n . n l
w w w . s o c i a l s a l o n . n l

D e  S o c i a l  S a l o n  i s  e e n  w e l l n e s s  s a l o n  s p e c i a a l  v o o r  v r o u w e n  
e n  m a n n e n  b o v e n  d e  6 5  j a a r .  


