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Dagopleukers m/v

ASVZ zoekt enthousiaste vrijwilligers
Vrijwilliger word je vaak voor anderen. Maar bij ASVZ 
kun je er zelf ook een hoop plezier aan beleven. In 
onze zorg- en dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking kijken we vooral naar wat onze 
cliënten nog wél kunnen. Op dezelfde wijze luisteren 
we naar de wensen van onze vrijwilligers. Of je nu van 
sporten, theater of koken houdt; er is altijd wel een 

match te vinden. Samen met jou bepalen we wanneer 
en hoe vaak je actief wilt zijn. Daarnaast bieden we 
je een goede begeleiding, onkostenvergoeding en 
verzekering. Zodat jij ongestoord de dag van onze 
cliënten kan opleuken – en die van jezelf natuurlijk. 
Meer weten of persoonlijk kennismaken? Kijk dan 
op ASVZ.nl/vrijwilligers.
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VOORWOORD
Op de tweede Draad editie Verbreed Je Horizon 
kregen wij ook weer een aantal reacties variërend 
van een “leesbaar blad tot en met stevige 
verhalen, goede voorlichting.” En ook werden 
artikelen als onder meer de Meedoenregeling, de 
BoodschappenPlusBus en Stichting Brug gezien  
als tokens voor zelfredzaamheid, toch een 
belangrijke missie van De Draad.

Wij zijn verguld met elke reactie, mag best 
kritisch zijn, graag zelfs. Was er de vorige keer 
nog een lezer die zich beklaagde over het geringe 
Udenhoutse gehalte van De Draad, in dit nummer 
kan hij meeleven met het verhaal van de 23-jarige 
Miranda, geboren en getogen Udenhoutse.  
U ziet het, u vraagt en wij draaien. 

Naar aanleiding van het artikel Reizen naar de 
Horizon, reageerde een lezeres dat ze de Draad 
een goed leesbaar blad vond maar een puntje: 
iedereen zou wel zulke sublieme reizen willen 
maken maar de middelen laten dat niet altijd toe. 
Zo is het natuurlijk ook nog eens een keer. Aan  
de andere kant kon mevrouw Otten pas op haar 
oude dag een ballonvaart maken dankzij de  
gulle giften van familie en Huize Padua.  

Gelukkig kun je ook je horizon verbreden  
dankzij sport, spel en leren. In dit nummer kunt  
u meeleven met  Wandelvierdaagse fanaat  
Huub van Oort die graag de 100e intocht in 
Nijmegen mee zou willen maken. En ook met  
Leo Uitslag die rond de wereld fietst, te beginnen 
in Europa, hoef je niet steenrijk voor te zijn.

En minder mobiel? Dan biedt de duofiets van 
Thebe uitkomst.

Veel leesplezier

Betty Montulet (hoofdredacteur)

INHOUD

DE DRAAD

RECTIFICATIE 
In de editie Verbreed je Horizon (nr.2) van De Draad staat op pg. 4 dat elke derde vrijdag van de 

maand vanaf 17.30 u. een inloop is voor €7,50 in wijkrestaurant De Symfonie, Eilenbergstraat 250 

te Tilburg. Dit klopt niet. Het wijkrestaurant is iedere dinsdag en donderdag geopend van 18.00 tot 

21.00 u. Reserveren kan ver van te voren maar tot uiterlijk 12.00 u. dezelfde dag via tel 013 455 38 00.

Wel is er iedere derde vrijdag van de maand een filmbuffet (film & menu) in het wijkrestaurant vanaf 

18.00 u. De film begint om 19.30 u. De kosten  zijn dan €12,50. 
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Misschien een wijd open deur maar bewegen is gezond. Sterker nog: bewegen 

moet. Want zo blijven lichaam én geest in goede conditie. Bewegen is belangrijk 

voor iedereen; voor jong en oud van fit tot fat. Als je beweegt trekken je spieren 

samen en dit activeert ook je hersenen. Deze hersenactiviteit zorgt voor een betere 

concentratie en vertraagt het eventuele proces van dementeren. Bewegen verlaagt de 

bloeddruk, vermindert de kans op botontkalking en op sommige vormen van kanker. 

Bovendien komt bij beweging endorfine vrij, een stofje dat je blij maakt. Uiteindelijk 

word je dus beter en blijer van bewegen en sporten! Het kan zelfs verslavend zijn 

zoals bij vierdaagse fanaat Huub van den Oort. Voor anderen is het een stuk minder 

vanzelfsprekend om dagelijks te bewegen. Zo volgen in Tilburg verschillende vrouwen 

een fietscursus en bouwde stichting De Wever als stimulans een beweegtuin voor haar 

bewoners en mensen uit de wijk. Vaak werkt het goed om gezamenlijk op te trekken 

om meer plezier in bewegen te krijgen. Met als bonus profijt voor de gezondheid!

BEWEGEN? DAAR WORD 

JE BLIJ VAN!!
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BEWEEGTUIN  

IN NOORD
Piet van Noije en Betje van Woensel zijn bewoners van woonzorgcentrum 

de Heikant van de Wever. Eind april opende Olga Commandeur de beweegtuin 

op hun locatie. Een ‘tuin’ met daarin twee jeu de boules-banen en een aantal 

bedrieglijk eenvoudig uitziende toestellen. 

“EUFORIE OP  
DE VIA GLADIOLA!”
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VEEL TE DOEN
Beide bewoners geven aan dat er sowieso al veel 
te doen is in het woonzorgcentrum. Veel bewoners 
tekenen en schilderen of spelen geheugen- en 
kaartspelletjes in groepjes. Anke Kommeren 
(coördinator vrijwilligerswerk De Wever) geeft aan 
dat ook al deze activiteiten goed zijn voor lichaam 
en geest. “Je denkt er niet direct aan maar tijdens het 
kaarten en schilderen zetten mensen hun hersenen 
aan het werk maar ook hand- en armspieren.” 

DE STIJFHEID ERUIT!
Piet van Noije gaat regelmatig op pad met zijn auto: 
“Gewoon lekker erop uit, naar buiten en dingen 
zien.” Hij is zich ervan bewust dat de “stijfheid erin 
komt” en dat hij echt aan de slag moet. Piet pikt af 
en toe eens een trap mee maar beseft dat fietsen 
in de beweegtuin heel goed voor hem zou zijn. En 
de armkrachtmeting tegen het personeel doet hem 
stralen van trots; gewonnen! (zie foto)

TUSSEN DUTJE EN KAARTEN
Betje vertelt graag over de invulling van haar dagen. 
Ze heeft het prima voor elkaar. Haar grote hobby’s zijn 
kaartspelletjes als bridgen. Lekker samen en gezellig 
bezig zijn, vindt Betje heel belangrijk. “En”, zegt ze: “ik 
kan mijn dutje ook niet missen’. Dus als we met een 
groepje naar de Beweegtuin gaan, doe ik dat het liefst 
na mijn dutje en voor het kaarten!” 

SAMEN IS LEUKER DAN ALLEEN
Ook wijkbewoners zijn van harte welkom in de tuin 
om samen te bewegen en daarna een kopje koffie 
in het restaurant te drinken. Een aantal vrijwilligers 
volgde een training om iedereen te begeleiden op 
de apparaten. Anke: “Je hoeft heus niet meteen op de 
grond te gaan liggen om allerlei zware oefeningen 
uit te voeren. Maar het is wel uitdagender dan 
het eruit ziet. En dat willen we hier laten zien: 
op een consequente manier redelijk eenvoudige 
oefeningen uitvoeren in een gezellige omgeving, 
zorgt voor ontspanning, maakt het leuk en levert 
veel gezondheidsvoordeel op. En wellicht kunnen 
we zelfs als het weer wat mooier en stabieler wordt 
competities starten!”

 “NIET METEEN OP DE 
    GROND GAAN LIGGEN”

Meer dan 50 jaar geleden raakte Huub van Oort (77) besmet met een hardnekkig 

virus dat in de loop der tijd ook op zijn gezin oversloeg. Als jonge militair liep hij 

voor het eerst de Vierdaagse van Nijmegen en was meteen verkocht. Al is Huub 

lang niet de oudste deelnemer (er duikt altijd wel een krasse 92-jarige op) hoeveel 

mensen kunnen zeggen dat ze voor de 55e keer de Vierdaagse lopen?

“EUFORIE OP  
DE VIA GLADIOLA!”

Piet van Noije & Anke Kommeren



ik nu nog boos om en een keer waren we op vakantie 
in Oostenrijk. Kreeg ik heimwee naar de Vierdaagse.” 
Sindsdien is hij de derde week van juli  steevast in 
Nijmegen en inmiddels zijn ook Huubs vrouw (10 x), 
zoon (7x) en dochter (3x) fervente lopers.

100E KEER
Jaargang 2006 liep hij niet uit. Die tocht werd 
een drama door een extreme hittegolf, waarbij 
twee  doden vielen. Huub: “Ik kon zelf door maar 
de afgelasting snapte ik wel. Al die ellende met 
ambulances en hulpverleners die de slachtoffers niet 
konden bereiken en mensen die van uitputting en 
uitdroging gewoon omvielen. Dan ga je geen feestje 
vieren.” Ondanks dit dieptepunt blijft de Nijmeegse 
Vierdaagse aan hem trekken: “Daarom hoop ik  
ook volgend jaar bij de 100e editie  
op de Via Gladiola weer present  
te zijn!” 

21 juli is het zover. Voor de 99e keer gaat de grootste 
wandelmars ter wereld van start en Huub heeft zijn 
sportschoenen al weer ingelopen. Ooit liep hij 40 
en  50 kilometer, nu mag hij als 78-jarige “slechts” de 
30 kilometer doen maar ook daar voor moet duchtig  
getraind worden. 

Als doorgewinterde deelnemer kent hij de route 
op zijn duimpje: “Ik ga vooral voor de gezelligheid. 
Omdat ik al zo vaak meegedaan heb, ken ik mijn 
pappenheimers. Het is zo leuk om alle bekende 
gezichten weer te zien en her en der een praatje 
te maken. Het lopen zelf kost me weinig moeite. Ik 
neem alleen een fles water en een heuptasje mee 
met een boterhammetje en geld voor iets extra’s 
onderweg. Weer of geen weer, ik draag een shirtje, 
een korte broek en loop op gewone sportschoenen. 
Geen zware wandelschoenen voor mij. Ik moet 
soms lachen als ik deelnemers zie zeulen met grote 
rugzakken en zware jassen. Die gaan bij de Waalbrug 
allemaal al uit. Echte beginners, denk ik dan. Als je 
iets nodig hebt, blarenpleisters of water dan zijn er 
genoeg posten onderweg om je daarvan te voorzien.”

EREHAAG
Onweer, hitte, hagel, regen hielden Huub nimmer 
tegen. Opgeven was er niet bij. Huub: “De prestatie 
is elk jaar verschillend; Ajax speelt ook niet altijd 
hetzelfde. Maar echt slecht heb ik het nooit gehad; 
zelfs geen blaren. En dan de euforie als je na vier 
dagen naar de eindstreep loopt over de Via Gladiola; 
dat moment is werelds.” De intocht op de laatste 
dag gaat altijd over de Via Gladiola (St. Annastraat) 
omdat de wandelaars dan gladiolen krijgen. De 
bloem is een symbool van kracht en overwinning en 
verwijst bovendien naar de uitdrukking De dood of 
de gladiolen. Huub: “Vooral toen ik ‘m in 2010 voor 
de 50e maal afliep. Stond de hele familie mij op te 
wachten met een erehaag. Mijn hele huis hangt vol 
met herinneringen aan Nijmegen: medailles, foto’s, 
lintjes, speldjes, kruisjes. Maar de 50e medaille heeft 
toch wel een ereplaats gekregen!” In al die jaren 
heeft hij de Vierdaagse slechts twee keer gemist. “Een 
keer kon ik geen vrij krijgen van mijn baas, daar ben 

 DE DOOD OF 
      DE GLADIOLEN!
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Huub helemaal klaar voor de 55ste keer 
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“ZE KOMEN ALLEEN &  
     GAAN SAMEN WEG!”

Op het zonovergoten plein achter het CZ-gebouw fietsen zes vrouwen serieuze rondjes. Vijf gaan als 
een speer, een wordt nog bij de hand genomen door een stagiair. Nelly Wessels, coördinator fietslessen 
van 13Volt: “Voor onze fietslessen bestaat nog steeds veel animo. De deelneemsters zijn heel blij als ze 
na 15 lessen het certificaat halen. De vrouwen kennen elkaar meestal niet maar al fietsend wordt het 
een hechte groep. Dat is juist zo leuk. Ze komen alleen en gaan samen weg!” 

Het CBV is samen met Moedercentrum De Ketting en SEW, sinds vorig jaar gefuseerd tot 13Volt. 
Deze laagdrempelige stichting biedt allerlei vormen van hulp, begeleiding, activiteiten en cursussen 
aan, zoals deze fietscursus. Die duurt 15 weken en wordt op drie plekken in de stad gegeven. Nelly: 
“Waarom onze fietslessen al jaren zo’n succes zijn? Vraag het de deelneemsters!” Malika komt 
oorspronkelijk uit Marokko en woont bijna 14 jaar in Nederland: “Ik heb weliswaar al acht jaar een 
rijbewijs maar fietsen is gezonder. Omdat wij maar een auto hebben, betekent dit ook meer vrijheid 
voor mij. Ik vond het meevallen; ben gelijk aan het fietsen geslagen, hoefde niet eens eerst te steppen.”

ALTIJD PARKEREN
Amal komt uit Irak en woont al 22 jaar hier: “Ik heb ook een rijbewijs maar vind dit heel leuk om te 
doen; met fietsen blijf je in beweging en je kunt altijd parkeren! Ik had hiervoor nooit tijd met een man, 
vijf kinderen en een baan maar ik ben blij dat ik deze stap nu genomen heb!”

Nelly: “Nadat de deelneemsters de balans op de fiets gevonden hebben, gaan we de wijk in. Kijken 
hoe ze fietsend overeind blijven in het verkeer. Daarbij komt een stukje theorie over de verkeersregels. 
Mochten deelneemsters nog niet voldoende Nederlands spreken dan hebben we voor vrijwel elke taal 
een vrijwillig(st)er in huis.” Ze gebaart naar de aanwezige stagiair: “Het meisje dat hij begeleidt, spreekt 
voornamelijk Engels en dat spreekt hij wel en ik niet.” 

Fietsen is voor Nederlanders net zo vanzelfsprekend als ademen. Opstappen, 

trappen en sturen gaan vloeiend, omdat we dit als kind al leerden. Bij migranten 

en ouderen ontbreekt dit automatisme meestal. Daarom heeft het Centrum  

voor Buitenlandse Vrouwen (CBV) al in de jaren tachtig onder de naam  

Stap Op De Fiets fietslessen ontwikkeld voor allochtone vrouwen,  

waarmee het landelijk voorop liep. Anno 2015 geldt die  

aanpak nog steeds. 

Ook op de fietslessen is de
Meedoenregeling van toepassing.

Meer informatie:  13Volt, 
Boomstraat 131 in Tilburg.
tel 013 467 51 03 of 
mail naar Nelly@13volt.nl



                 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



“MIJNBIEB & MIJNBUURTHUIS”

In mei opende de 

Bibliotheek Nieuwe 

Stijl in het wijkcentrum 

’t Sant. De schotten 

tussen bibliotheek 

en wijkcentrum zijn 

opgetrokken waardoor 

een mooie, nieuwe, 

open ruimte ontstond. 

Een totaalcentrum voor 

ontmoeting, welzijn, 

leren en cultuur voor 

alle wijkbewoners met 

wie ContourdeTwern 

en Bibliotheek Midden 

Brabant intensief 

samenwerken.

In de Bibliotheek Nieuwe Stijl kun je nog steeds boeken lenen. Maar ook 
internetten, krant of tijdschrift lezen of oude foto’s uit de wijk opzoeken op 
een multitouch-tafel. En in de nabije toekomst biedt de bibliotheek in nauwe 
samenwerking met ContourdeTwern workshops of activiteiten rondom een 
bepaald thema aan. Antonie Bors (Bibliotheek Midden-Brabant): “Met een 
werkgroep van 60 wijkbewoners is gebrainstormd om tot een gezamenlijk 
programma voor alle wijkbewoners te komen. Denk bijvoorbeeld aan een 
activiteit rondom het thema gezondheid; daarbij zou de kookgroep van het 
wijkcentrum bijpassende hapjes kunnen presenteren. Het opvallende leeshoekje 
in het nieuwe centrum is tenslotte ook het resultaat van de workshop meubels 
pimpen in april, waaraan vele wijkbewoners enthousiast meededen. Door de 
verruimde openingstijden kun je ook ’s avonds of op zaterdag je materiaal 
inleveren of activiteiten bijwonen. De “bieb” is meer dan alleen boeken; dit 
gebouw krijgt een maatschappelijke meerwaarde. Nu alleen nog een passende 
naam bedenken die de lading van onze samenwerking en gezamenlijke 
programmering dekt.” Marjo Stuifmeel leest een krantje in de opgepimpte 
leeshoek: “Ik ben al jarenlang bezoeker van zowel wijkcentrum als bibliotheek. 
Door de verbouwing is het hier ruimtelijker geworden en sfeervoller. Een hele 
vooruitgang. De materialen zijn onder meer geordend op thema’s als Liefde en 
Leven of Spannend en Actief. Vind ik overzichtelijk. Verder lees ik hier lekker mijn 
krantje maar blijf tegelijkertijd ook creatief bezig door mijn cursus boetseren in 
dit vernieuwde centrum.” 

Ien van Dooren: “Dit is mijn bibliotheek en mijn buurthuis. Ik ben in ‘t Sant 
opgegroeid en kom hier altijd lezen, computeren, printen en koffie drinken. 
Het is wel jammer dat er geen informatieve boeken meer zijn, maar je kunt hier 
elk boek bestellen en een dag later ophalen. Het is een soort voorportaal van 
de centrale bibliotheek. Bovendien, er is zoveel voor in de plaats gekomen. Die 
multitouch-tafel is een aanwinst, grandioos dat ik foto’s uit mijn jeugd in de wijk 
kan ophalen. En ik zie uit naar de gezamenlijke programmering van cursussen en 
workshops.” Hannie Spijkers: “In dit gloednieuwe centrum kan ik koffie drinken 
en boeken lenen tegelijk. Als er interessante workshops komen ga ik die zeker 
volgen; momenteel doe ik dinsdags al mee aan een het linedancen!”

tekst Hans Peters & 
 fotografie Peter Pijnenburg

De Draad |  9  
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De bezuinigingen op de reintegratiegelden zijn een grote strop voor veel mensen 

die extra zorg, begeleiding en bescherming nodig hebben bij het vinden en houden 

van werk. VOF Het Werkt richt zich juist op deze doelgroep: mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Ze kunnen terecht bij een heel belangrijke poot 

van het bedrijf,  het commerciële klusbedrijf Goed Werk.

tekst Betty Montulet  
& fotografie Hans Peters

Directeur Henrietta Pigmans: “Goed Werk is een klusbedrijf met een maatschappelijk hart. Wij hanteren 
een andere manier van reintegratie. Wij bieden dagbesteding en vrijwilligerswerk maar begeleiden ook 
naar regulier werk en dat doen we via de meester-gezelconstructie. De gezellen worden op hun pad 
meegenomen door vaktechnische allrounders,  leermeesters die hen het vak leren en toezien op kwaliteit.” 
De leerlingen komen onder meer van Traverse en Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV) 
maar ook van reïntegratiebedrijf Sagenn. Henrietta: “Goed Werk vertoont een stijgende lijn: we zijn amper 
begonnen en hebben inmiddels vier leermeesters in dienst, die 10 leerlingen begeleiden. Ik ben niet 
ontevreden, Goed Werk is in ontwikkeling!” 

VIER FASES
Goed Werk berust op drie pijlers: goede werkmeesters, geschikte gezellen en mooie klusopdrachten. 
Henrietta: “We kennen vier fases. Ten eerste Het Atelier. Dat is een beschutte werkmethode waar leerlingen 
met klein gereedschap leren om met hout, metaal of elektra te werken.” Vervolgens kunnen ze in De 
Werkplaats voorbereidend werk uitvoeren zoals het lassen van fietsenrekken of schilderwerk. Henrietta: “Dit 
zijn eenvoudige klussen waar weinig tijdsdruk op zit. Iedereen heeft een eigen leerdoel. De een heeft een 
korte maximale rek, maar dat kan ook tijdelijk zijn. Een ander kan zijn vaardigheden nog flink uitbreiden.” Is 
dat laatste het geval, dan kan hij of zij ingezet worden voor de externe klussen.

WETEN HOE DE HAZEN LOPEN  
En fase vier leidt naar een betaalde baan. Zo’n voorbeeld is Ilja van Raay (45). Hij was zelfstandig ondernemer 
maar lag bijna drie jaar uit het arbeidsproces door lichamelijke ongemakken: “Gelukkig begin ik hier weer op 
stoom te raken. Ik heb zelf vroeger een leerbedrijf gehad dus over instrueren en stimuleren hoef je mij niks 
te vertellen. Ik weet hoe de hazen lopen.”  Henrietta: “Het is prachtig dat je iemand die zelf geactiveerd moet 
worden, meteen een baan aan kunt bieden.” Van Raay begeleidt zelf weer een jongen van het SNV: “Omdat 

           GOED WERK 
“KLUSBEDRIJF MET  
 EEN SOCIAAL HART!”

“WERKEND LEER JE OOK DE TAAL!”
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           GOED WERK 
“KLUSBEDRIJF MET  
 EEN SOCIAAL HART!”

zijn Nederlands  niet  goed genoeg is, komt hij 
moeilijk aan een reguliere baan maar hij werkt hard, is 
perfectionistisch en heeft een goed technisch inzicht. 
En waarom zou je het niet omdraaien? Al werkend pik 
je ook veel Nederlands op!”

HARDY’S: VAKWERK!
Henrietta: “Een voorbeeld van een externe klus 
was Hardy’s kapsalon, die door ons helemaal is 
opgeknapt. Hardy oordeelde: vakwerk! En is sindsdien 
een fervente ambassadeur. We onderhouden Het 
Duvelhok van Karin Bruers en zijn bezig voor van 
Gerwens Installatiebedrijf in De Houtloods maar ook 
bij particulieren. En last but not least hebben we onze 
handen vol aan de Stadstuinderij!”
De Stadstuinderij is de grootste moestuin van de 
stad. VOF Het Werkt is de coördinerende stichting. 
Directeur Hein van der Hurk: “Het project wordt 
uitgevoerd samen met Social Energy, stadsimker 
Marcel Horck en nog wat organisaties. Inmiddels zijn 
de eerste sla, radijs en snijbiet al geoogst.”

KRUIDENRIJK GRASMENGSEL
Op een hectare worden op natuurvriendelijke wijze 
groenten, fruit, kruiden en bloemen geteeld. Ook 
staan er twee grote tunnelkassen voor tomaten, 
komkommers, paprika’s en pepers en meerdere 
bijenhotels. Een groot deel van de vierkante meters 
wordt gebruikt voor veehouderij; daar grazen op 
kruidenrijk grasmengsel schapen, geiten en enkele 
koeien. De megamoestuin dient ook als voorbeeld 
en inspiratiebron voor velen. Hein: “Hier zijn enorm 
veel mogelijkheden om te leren, te zaaien en om 
kennis van planten en natuurvriendelijk tuinieren te 
verkrijgen. Maar het is ook een ontmoetingsplek voor 

iedereen uit de wijken, hoog- of laagopgeleid, auto- of 
allochtoon. Stadstuinieren verbindt en versterkt de 
maatschappelijke participatie, iets waar Het Werkt 
hoog op inzet.” 

DOE MIJ MAAR DE STREUF
De Stadstuinderij ondersteunt mede de impulswijken 
door aan moestuinen in de stad kennis en materialen 
te leveren.  Er staan 70 vrijwilligers op de rol, begeleid 
door Roland Samuels van Sociaal Energy en er is 
een professioneel hovenier aangesteld, voor de 
teelt-technische aspecten. Eind mei was er de eerste 
BoerenBuurtMarkt, waar je sla en radijsjes, honing 
van de imker kon aantreffen.  Maar ook de streuf 
(Tilburgse pannenkoek) met als hoofdingrediënt: het 
hier goed gedijende boekweit. Een ontmoetingsplek 
voor iedereen die kleinschalig, eerlijk en hier in de 
buurt boert. Kortom, Het Werkt is de spin in het web 
waar al deze aparte groenprojecten zich samen kunnen 
versterken. Van der Hurk: “En dit is ook een ideale plek 
voor werken in het groen waar kwetsbare personen, 
ook vanuit het Beschermd Wonen, zich thuis voelen.”

Terwijl VOF Het Werkt de reintegratie en maatschap-

pelijke participatie in haar portefeuille heeft, bundelt 

Stichting Het Werkt alle kleinschalige zorgtrajecten 

zoals Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding. 

Meer info: Het Werkt, Ringbaan-Noord 158, 5046 AC 

Tilburg, 06 467 73 035 of tel 013 543 24 63.  

Email: info@hetwerkt.eu

“WERKEND LEER JE OOK DE TAAL!”

Leermeester Ilja van Raay 



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. 
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SPELLETJES 
SPELEN OP DE PC
Hopelijk krijgen we een mooie zomer met prachtig weer. Als dit inderdaad 
zo is zult u in deze zomertijd niet veel aan uw computer zitten maar voor een 
regenachtige dag vindt u hieronder enkele tips om een spelletje te spelen op 
uw computer.

“U KUNT SPELEN METEEN VANAF 
          UW PC OF ONLINE SPELEN.”

Om de uitleg te kunnen volgen is het van belang te weten welk  
systeem uw pc heeft.
U kunt hier achter komen door de volgende handelingen te verrichten:
- op de taakbalk onder in uw scherm klikt u op het icoontje ‘verkenner’
- in de linkerkantlijn klikt u op ‘computer’
- u klikt op de rechtermuisknop en vervolgens op ‘eigenschappen’ 
In het volgende venster vindt u het systeem van uw computer.

U WERKT MET WINDOWS 7
In deze versie van Windows zit standaard een aantal spellen.  
Hoe kunt u hier gebruik van maken? Klik op de startknop linksonder in  
de taakbalk en kies voor ‘alle programma’s’. Zoek in het onderliggende  
venster naar de groep Ontspanning en open deze.

U WERKT MET WINDOWS 8.1
Voor Windows 8 gelden andere normen, hiervoor moet u eerst een account 
aanmaken, hoe u een account aanmaakt kunt u vinden op onze site:
http://www.seniorweb.nl/artikel/36475/microsoft-account-aanmaken.
Na het aanmaken van een account kunt u vanuit hun Store (winkel) spellen 
downloaden en installeren. Ook op de site van het SeniorWeb staan tal van 
spelen die u kunt downloaden en installeren.

ONLINE SPELEN (VIA HET INTERNET)
Hiervoor zijn op het internet diverse sites te vinden, bijv. www.spelletjes.nl. 
en www.speeleiland.nl Hier vindt u legio mogelijkheden, ook kaartspellen 
zoals patience, Freecell of bridge.

Als u kiest om online te spelen moet u er rekening mee houden dat  vaak 
begonnen wordt met een reclamefilmpje. Vaak moet u het filmpje helemaal 
door voordat het spel kan worden gestart. Ook voor het leggen van een 
legpuzzel zijn verschillende sites te vinden o.a. www.onlinejigsawpuzzles.net 
kies na het ingeven van de site een puzzel uit en je kunt aan de slag.
Let als u online gaat spelen altijd goed op. Vaak wordt u door reclame 
uitgenodigd om naar hun site te gaan. Ga hier niet op in, voor u het weet 
ontvangt u via de mail allerlei reclame. 

SeniorWeb wenst u een hele zonnige zomer!

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

welkom

tekst José Heiligers  

(SeniorWeb Tilburg)



14  | De Draad 

‘DIE RUST EN STILTE! 
          MAAR OOK DAT AFZIEN!’      
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“Ik fiets graag, mijn vrouw helemaal niet. Wat dat betreft zijn 

we echte tegenpolen. Net zoals in onze beroepen: zij was 

kraamverzorgster en ik uitvaartverzorger - wij stonden dus 

aan begin en einde van het leven.”

Leo Uitslag (1948) zegt het met een lach. Een mooi gespreks- 

onderwerp. Maar laten we het nu over iets anders hebben. 

Over zijn fietspassie. We ontmoeten elkaar aan de voor-

avond van de  fietstocht die hij gaat maken met zijn jongere 

broer. “Ditmaal wordt het een rondje Zwitserland.” Drie jaar 

geleden begon het. “Toen ik met pensioen ging, vroeg m’n 

baas wat ik wilde hebben als cadeau. Nou, ik ben niet zo op 

luxe ingesteld en ben uitgekomen op een randonneur, een 

fiets  voor lange tochten.”  Geen vreemde keuze voor iemand 

die al tien marathons in de benen heeft. Zijn eerste fietstocht 

ging naar het Spaanse Pamplona. “Vandaar met de trein naar 

Oviedo waar mijn vrouw al was en samen zijn we toen naar 

Santiago de Compostela gelopen. Dat hadden we al eens 

eerder gedaan: de mooiste reis van ons leven.” De vijf weken 

durende fietstocht naar Pamplona smaakte naar meer. “Ik ben 

al naar Rome gefietst en naar Barcelona en samen met m’n 

broer heb ik ook diverse tochten gemaakt, onder meer een 

rondje Parijs.”

“Maar het liefst ga ik toch alleen. Die rust en stilte die je dan 

ervaart! Alle gejakker achter je, alleen het primaire bestaan... 

de mensen die je  tegenkomt, de verhalen die je hoort, de 

natuur.  Maar ook: het afzien, daar kick ik gewoon op! En 

overal kom je Nederlanders tegen. Sommigen maken er een 

wedstrijd van: zo snel mogelijk van A naar B. Die zien dus 

niks onderweg.” Zeker, hij is wel eens van zijn fiets gevallen. 

Vandaar dat hij voortaan een helm draagt: “ Maar ik kan wel 

tegen een stootje. Moet ik dan thuis blijven?”

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.

‘DIE RUST EN STILTE! 
          MAAR OOK DAT AFZIEN!’      

tekst & fotografie Joep Eijkens

DE PASSIE VAN LEO UITSLAG



Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

65 jaar

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

Parkeren voor 
de deur

Sparen voor 
korting

Persoonlijk &
Vakkundig

Bij ons kunt u gratis 
parkeren voor de deur, 

op onze eigen 
parkeerplaats.

Bij elke aankoop 
spaart u voor 

onze populaire 
modecheques.

Wij helpen u bij uw 
keuze en zoeken samen 

de beste combinatie 
die bij u past.

U heeft keuze uit 
een grote, zeer 

zorgvuldig samen-
gestelde collectie.

Heeft u trek in een 
kopje koffie of thee? 

Neemt u dan plaats in 
onze gezellige zitjes.

Onze coupeuse kan 
alles perfect voor u 
vermaken. Op maat 

gemaakt voor u!

Uitgebreide
 collectie

De koffie 
staat klaar

Vakkundige
coupeuse

Ervaar zelf het gemak en de 
service bij Kampshoff Mode.

Openingstijden: maandag gesloten, 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur 

 Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

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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BEWEGEN OP RECEPT IN DE SPORT  
(BORIS) gaat door in nieuw seizoen!
In het najaar van 2013 ging het project BORIS in 
Tilburg-West/Reeshof van start. De voorgenomen 
doelstelling is inmiddels bereikt. Dat betekent 
dat momenteel 133 mensen  van 45 jaar en ouder 
wekelijks één of meerdere malen aan het sporten/
bewegen zijn. Ruim 66 % van de huidige BORIS-
deelnemers was door de eerstelijnszorgaanbieder 
doorverwezen naar een BORIS (sport-/beweeg)
aanbieder. Alle deelnemers binnen het project waren 
eerst niet-actief. 

Kenmerk van het project is dat het instaptarief laag is 
en indien gewenst de Meedoenregeling kan worden 
ingezet. De BORIS sport/beweegaanbieders gaan 
ook in seizoen 2015/2016 door. De BORIS sport- en 
beweegaanbieders zijn:

Tafeltennisvereniging TIOS’51 (tafeltennis)
Gezondheidscentrum Reeshof/afdeling Fysiotherapie
Backelandt Fysiotherapie
Kunst&Kracht Tilburg (yoga en pilates)
B Sportief (fitness voor senioren)
WandelFit (wandelen)
Cesarpraktijk Beter-in-Beweging (valpreventiecursus 
voor allochtone vrouwen)

Meer informatie?
Zie: sportintilburg.nl/home/bewegen_op_recept_
in_de_sport, of bel Mieke Goedmakers, projectleider 
BORIS, Tel.: 013 532 58 80 (di, wo, do bereikbaar).

BLAUWE ZONDAG OP TILBURGSE KERMIS
Een kermis moet voor iedereen leuk zijn, vindt de 
organisatie van Blauwe Zondag. Mensen met autisme 
houden niet van verrassingen en zijn gevoeliger voor 
‘prikkels’. Daarom onderzocht de organisatie  wat 
mensen met autisme nodig hebben om te genieten 
van de Tilburgse kermis. Twee oplossingen om het 
voor de doelgroep leuker te maken zijn: 

Digitaal voorbereiden
Om de kans op verrassingen te verkleinen kunnen 
mensen kijken op de site van Blauwe zondag. Alle 220 
attracties staan gerangschikt op categorie. Ook zijn 
zoveel mogelijk foto’s en filmpjes op de site geplaatst. 

Bezoeken in groepen
Iedereen die zondag 19 juli de Tilburgse Kermis in 
een groep wil bezoeken, heeft die mogelijkheid. De 
organisatie van de Blauwe zondag wil drie aparte 

groepen creëren waarin de mate van prikkels 
verschillend is. Iedereen die mee wil lopen met een 
groep, dient zich vooraf aan te melden (gratis) via de 
website blauwezondagtilburg.nl

KANS OP WERK VOOR 50-PLUSSERS 
Werkzoekende 50-plussers maken de komende 
jaren de meeste kans op werk in de detail- en 
groothandel en zakelijke dienstverlening. Deze 
sectoren verwachten nieuwe banen en kennen nog 
een relatief klein aandeel oudere werknemers. De 
gezondheidszorg daarentegen biedt weinig kans om 
aan de slag te gaan. Dit laat de tweemaandelijkse 
barometer 50-plus van UWV zien. Uit de barometer 
blijkt dat het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers 
daalde. Eind april 2015 waren er 200.200 mensen van 
50 jaar en ouder met een werkloosheidsuitkering. 
Bijna 26.000 50-plussers vonden in de eerste vier 
maanden van dit jaar een baan. UWV verwacht dat 
deze positieve trend dit jaar en in 2016 doorzet.

Banengroei
Tegelijkertijd verwacht UWV banengroei in een aantal 
sectoren. Vooral in de zakelijke dienstverlening, 
waaronder uitzendbanen en specialistische 
adviesfuncties, de detail- en groothandel worden 
meer banen verwacht. Dit biedt kansen voor 
werkzoekende 50-plussers. In de gezondheidszorg 
gaat UWV dit jaar en volgend jaar uit van een krimp 
van banen, al ontstaan er wel veel vacatures als 
gevolg van baanwisselingen en vervangingsvraag.

Meer weten? 
Zoek op de site werk.nl rechtsboven naar de 
publicatie ‘Barometer 50-plus’.

LOSSE
DRAADJES  
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NIEMAND ZEGT  
“IK BEN EEN ECHTE 
UDENHOUTER”

Met een slagroomtaart 

bezoekt De Draad 

willekeurige inwoners 

van Tilburg. We praten 

over het leven, de stad, 

de wijk, het dorp, de 

straat. Wat gaat er 

goed, wat kan er beter. 

Het lot bepaalt bij wie 

we aanbellen. Deze 

aflevering is dat bij 

Miranda van Rijsewijk 

(23) in Udenhout.

De taart kopen we deze keer bij bakkerij Besselink aan de Slimstraat. 

Voor onszelf nemen we uiteraard Udenhoutse Broeder (de specialiteit) 

mee. In de winkel vragen we de weg naar de wijk Zeshoeven, waar 

Miranda woont. Het winkelmeisje van dienst moet even naar achteren 

om het te vragen. Hoezo, in een dorp kent iedereen elkaar toch? “Hier 

is veel import”, verklaart Miranda, als we even later bij haar aan de 

keukentafel zitten. “Veel mensen kennen elkaar, maar ook weer niet zo 

dat je elkaar continu tegenkomt.” 

Miranda werd geboren in Berkel-Enschot, zo ongeveer op de grens met 

Udenhout. Op haar achtste verhuist ze naar haar huidige adres: een 

huis op een hoek in een hele lange straat. Sinds de scheiding van haar 

ouders, vijf jaar geleden, woont ze er alleen. Haar broer woont bij zijn 

moeder. Haar vader bij zijn vriendin. Ook een oplossing. Heeft ze een 

relatie? “Nee joh, daar heb ik het veel te druk voor.”

DORPSMEISJE OP BALI

Aan het woord is een zelfverzekerde meid. Een lachebekje vol energie, 

bijna afgestudeerd in strategisch arbeidsbeleid binnen bedrijven (HRM) 

aan Avans Hogeschool in Breda. De wereld ligt aan haar voeten, straalt 

ze uit. Waarom koos ze destijds juist die opleiding? “Omdat ik daardoor 

nu praktisch verzekerd ben van werk. Bovendien houdt dat werk in dat 

ik veel in contact kom met mensen.” 

Ze woont dan wel nog steeds in Udenhout, een dorpsmeisje is ze al 

lang niet meer. In verband met haar studie verbleef ze eind 2014 tot 

begin dit jaar vijf maanden op Bali, Vietnam en Maleisië. Bali? “Ik deed 

mee aan een programma voor internationale studenten. We kregen er 

algemene vakken, zoals economie en bedrijfskunde, maar ook leerde 

ik wat Indonesisch.” Is daarvan nog wat blijven hangen? “Het meervoud 

van iets is twee keer dat woord. Zoals bij ’studenten’, dat is mahasiswa 

mahasiswa.” Na  haar afstuderen gaat ze misschien backpacken in 

Australië.
tekst Toine van Corven & 

 fotografie Paula Schoormans

DE GEMEENTELIJKE
HERINDELING LIGT 

NOG STEEDS GEVOELIG
IN UDENHOUT

Voor de Draad Ermee!
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Terug naar Udenhout met zijn kleine 9000 

inwoners, dat ze omschrijft als „een charmant dorp 

dat zichzelf slecht verkoopt. “Ik ben een echte 

Tilburger”, hoor je wel zeggen. Niemand hier die 

zegt: “Ik ben een echte Udenhouter.” Dat Udenhout 

sinds de gemeentelijke herindeling in 1997 bij 

Tilburg hoort, ligt nog steeds gevoelig. Zo niet bij 

Miranda. Het heeft haar in ieder geval faciliteiten 

opgeleverd die er anders niet zouden zijn geweest. 

Zoals de nachtbus en subsidie voor een nieuwe 

rijhal van de rijvereniging Sint Lambertus, waarvan 

ze sinds haar vierde lid is: “Ik rijd momenteel het 

paard van iemand die dat zelf tijdelijk niet kan 

omdat hij een nieuwe heup kreeg. Het liefst trek ik 

een eind de Drunense Duinen in.”

POSTCODELOTERIJ

Udenhout is óók het dorp van de hoofdprijs van 

de Postcoderij in 2013.  In de Groenstraat, de 

duurste straat van het dorp, daalden de miljoenen 

neer. Wat waren er veel mensen boos dat de prijs 

uitgerekend daar viel, herinnert Miranda zich. Hoe 

zit het met de onderlinge solidariteit in Udenhout? 

Tussen oud en jong bijvoorbeeld? Miranda heeft 

er weinig zicht op. “Als een ouder iemand van zijn 

fiets valt, is er die vast wel, denk ik, maar verder 

niet specifiek. Meer saamhorigheid zou ik wel goed 

vinden, en dan niet alleen met carnaval.”

De moeder van Miranda woont sinds haar 

echtscheiding in Tilburg, maar wil nu weer terug 

naar Udenhout. Voor de rust. De jeugd intussen 

trekt weg. “Ik voel me hier nog steeds thuis, maar 

leeftijdgenoten zie ik in Udenhout nog maar 

weinig. Buiten carnaval is hier voor ons niks te 

beleven. Betaalbaar huren is bovendien vrijwel 

onmogelijk. Ze proberen jongeren wel hier te 

houden door meer voor starters te gaan bouwen, 

zoals in de Wijk Mortel 2, maar dat is enkel koop.” 

Maar ziet… er gloort hoop. Althans bij Miranda 

in haar straat, waar relatief ruime huizen staan. 

De vergrijzing in de straat is intussen zó manifest 

dat er steeds meer van die huizen vrijkomen. Dat 

nu biedt de mogelijkheid voor eerder vertrokken 

dertigers en veertigers om terug te keren! De 

paradox van Udenhout: de vergrijzing lost de 

leegloop van jongeren op. En Miranda? Die droomt 

van een mooie carrière en wil in september in 

Tilburg gaan wonen. Denkt zij ooit nog in haar dorp 

terug te keren? “Dat weet ik niet hoor. Het zou zo 

maar Amsterdam kunnen worden.”

 “DE JEUGD VLIEGT UIT!” 

DE GEMEENTELIJKE
HERINDELING LIGT 

NOG STEEDS GEVOELIG
IN UDENHOUT

Klaar voor een ritje in de Drunense duinen.
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EEN DUOFIETS VOOR  
HET SAMENGEVOEL! 

Iedere week trekken 
Piet Akkermans en 

Jacintha van Gils 
rondom Goirle de 

paden op en de lanen 
in met de duofiets.  

Piet wordt verpleegd 
in Woonzorgcentrum 

Thebe Elisabeth en 
activiteitenbegeleidster 

Jacintha is bekwaam 
in het besturen van de 
duofiets. Dat moet ook 

wel. Want de aangepaste 
duo-fiets heeft twee 

(!) zittingen, twee (!) 
sturen en elektrische 

trapondersteuning. Zo 
kan iemand die zelf niet 

meer kan fietsen, toch 
lekker meedoen.

Piet Akkermans (68) woont  in woonzorgcentrum Thebe Elisabeth. 

Vanwege een hersenbloeding is hij linkszijdig verlamd. Hierdoor 

moest hij afzien van zijn grote passie: fietsen in de natuur! Piet: “Ik 

ben een echte natuurfreak. Vroeger, met mijn vrouw, fietste ik in 

natuurgebieden nabij Oisterwijk en Bavel. Ik mis dat ook echt. Dankzij 

de duo-fiets kan ik de natuur weer  in!”

FIETSBELEVING

Activiteitenbegeleidster Jacintha: “Iedere dinsdag ga ik met Piet 

fietsen. Over de Breehees,  het oude trambaantje naar Hilvarenbeek. 

Of naar het Bankven, een van de zeven vennen van het Goirlese 

natuurgebied. Daar staan de rododendrons in volle bloei. En hebben 

we een eend met jongen gezien.” Piet: “Een plezierige bezigheid, 

waarbij ik geniet van de rust. Helaas heb ik zelf niet meer de kracht 

om te trappen. Jacintha doet al het werk. Zij is de fysieke motor.” “Dat 

is wel erg veel eer”, aldus Jacintha, “door de elektrische aansturing is 

fietsen een makkie; zo soepel en licht. En doordat meneer toch kan 

meetrappen, heeft hij ook een fietsbeleving.”

Zorgcentrum Thebe Elisabeth heeft twee afdelingen. In de 

rechtervleugel worden somatische patiënten verpleegd, in 

de linkervleugel psycho-geriatrische patiënten. Verder zijn er 

patiënten die zelfstandig wonen maar wel gebruik kunnen maken 

van de voorzieningen van het zorgcentrum. Jacintha werkt als 

activiteitenbegeleidster op de somatische afdeling. Jacintha: “Bij ons 

aanbod kijken we altijd naar de behoefte van de cliënt. We hebben 

daarvoor onze moestuin of ons activiteitencentrum. Als we niet aan de 

vraag kunnen voldoen, zoeken we buiten het zorgcentrum. Zo wilde 

een cliënt dolgraag vissen maar wij hebben geen vijver. Dankzij ons 

vist hij nu bij een hengelsportvereniging in Tilburg. Piet wilde fietsen 

en dat doet hij nu!”

tekst & fotografie  
Hans Peters
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Ledenvereniging Thebe Extra is een zelfstandige 

coöperatie die de zorgbelangen behartigt van 

ruim 110.000 leden (jong en oud) in West- en 

Midden Brabant. Zij maakt zich sterk voor 

aanvullende dienstverlening  op het gebied 

van welzijn en zorg en maakt leden wegwijs in 

het zorglandschap. Bovendien kun je als lid van 

Ledenvereniging Thebe Extra profiteren van 

vele voordelen. Je krijgt bijvoorbeeld korting op 

artikelen bij de Medipoint Thuiszorgwinkel (en 

je leent er als lid gratis loophulpmiddelen), op 

collectieve zorgverzekeringen van CZ, Ohra of 

VGZ, op uitstapjes en op allerlei cursussen op het 

gebied van zorg en welzijn. Ook zijn er diverse 

services aan huis: zoals onder meer kapper, 

pedicure, computerhulp en klussen. Maar je kunt 

je ook opgeven voor  wandel-, en bustochten. 

De diensten en services van de Ledenvereniging 

Thebe Extra zijn aanvullend op het reguliere 

pakket van zorg en welzijn. Ledenvereniging 

Thebe Extra levert dus zelf geen zorg.

Wilt u lid worden? Dat kan voor slechts €19,- per 

jaar ( inclusief alle thuiswonende gezinsleden). 

Kijk op: www.thebe-extra.nl of bel met de 

ledenconsulent: 088 – 117 11 77.

EEN GESCHENK UIT DE HEMEL

Dat ging nog bijna niet door. De oude duo-

fiets van het zorgcentrum was kapot gegaan 

en er was geen geld voor een nieuwe. Dankzij 

een donatie van € 2000,- van  Ledenvereniging 

Thebe Extra kon de fiets er komen want 

maatschappelijk verantwoord ondernemen is  

onderdeel van de ledenvereniging. Astrid de 

Rooij, manager Ledenvereniging Thebe Extra: 

“Via het Stimuleringsfonds levert Thebe Extra 

financieel een bijdrage aan maatschappelijke 

projecten en initiatieven die het samengevoel 

versterken. De duo-fiets voor Thebe Elisabeth  

paste daar perfect in.”

Jacintha beaamt dit. “De nieuwe fiets kwam 

als een geschenk uit de hemel. We zijn 

dan ook bijzonder blij met de donatie van 

Ledenvereniging Thebe Extra. Maar we kunnen 

het niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar 

vrijwilligers die samen met onze cliënten erop uit 

willen gaan met de duo-fiets.”

Wilt u vrijwilliger worden om samen met 

cliënten van zorgcentrum van Thebe Elisabeth 

te Goirle met de duo-fiets te fietsen? Neem 

dan contact op met: Jenny.van.gool@thebe.nl 

“EN PIET WILDE FIETSEN!”

Piet en Jacintha ontspannen op de Breehees



Samen eten verbindt. Buurten fl euren op. Eenzaamheid vermindert. Mensen doen weer 
mee. Onze vrijwilligers in ruim dertig Resto’s verwelkomen wekelijks duizenden gasten. 
Dat doen we dit jaar tien jaar. We zijn er trots op dat we het oudste eet-initiatief zijn van 
Nederland.

En dat willen we vieren. Door iedere dag opnieuw te bewijzen dat wij hét recept zijn voor 
een betere buurt. Dat gaat niet vanzelf. Alle hulp is welkom. Komt u een keer koken of 
bedienen en mee-eten? Doneren kan natuurlijk ook. Heel graag zelfs. En gemakkelijk: sms 
RESTO naar 4333 en doneer eenmalig drie euro. 
Of ga naar restovanharte.nl

VanHarte verbinden

Recept voor een betere buurt

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!







FENIKS IS HET STEDELIJK CENTRUM VOOR EMANCIPATIE 
IN TILBURG. DE NAAM FENIKS BETEKENT ‘HERNIEUWDE 
LEVENSKRACHT’  

Feniks heeft ook voor jou de leukste en de meest leerzame 
activiteiten en trajecten. Het nieuwe programmaboekje is 
nu aan te vragen via www.fenikstilburg.nl

Ken je EVA al? Educatie voor Vrouwen met Ambitie. Als 
je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen of comput-
ers, schaam je niet, maar meld je aan voor de leergroep bij 
Feniks.

Of heb je geen uitkering en geen betaald werk? En ben je 
op zoek naar betaald werk? Dan kun je je aanmelden voor 
Op Eigen Kracht, speciaal voor vrouwen die weer betaald 
werk willen vinden.

Je kunt bij Feniks ook terecht voor informatie over al-
lerlei onderwerpen die interessant en belangrijk zijn 
voor vrouwen. Heb je een ondersteuningsvraag, dan 
ben je bij ons aan het juiste adres. Feniks, NS Plein 17, 
5014 DA, Tilburg, 013-5421896.



SPIN IN HET WEB 
Door een lekker menu samen te stellen met lokale 
producten wordt de Stadse Boeren community 
in beeld gebracht. Huub: “De kruiden in de soep 
komen bijvoorbeeld van de stadstuinderij, de 
sla uit een buurtmoestuin, de walnoten van de 
plukroute, de yoghurt van de bio-boer en de honing 
van de stadsimker. Hiermee creëren we een stukje 
bewustwording bij bezoekers van Resto Van-Harte.” 
Hij wil de spin in het web zijn tussen de Stadse Boeren 
en de andere wijkrestaurants van Tilburg. “Het liefst 
zie ik bij alle wijkrestaurants van Tilburg gezonde, 
eerlijke, lokale producten op het bord.” 

Daarom wil hij alle particuliere telers, tuinders 
en kwekers met een eigen (buurt)moestuin of 
volkstuintje oproepen om hun overschotten 
beschikbaar te stellen aan Van-Harte of andere 
wijkrestaurants. “Heb je sla of sperziebonen over,  
lever ze bij ons af. En meld je aan bij de Stadse  
Boeren community want daar hoor je tenslotte bij  
als particuliere teler.”

Middels de Stadse Boeren community weten mensen 
met een groen hart voor de stad elkaar te vinden en 
werken ze samen aan duurzame leefbaarheid. Huub: 
“Die deelnemers zijn zowel burger als professional, 
dus extra gepassioneerd. Zoals Bram Reiniers met 
de Urban Farm op Mundial, de plukroute in Tilburg-
Noord via Martijn Ballemans of stadsimker Marcel 
Horck. Via Resto Van-Harte verbind ik me met hen.” 
Hij heeft afgelopen jaar al twee keer een menu 
gepresenteerd met lokaal voedsel. Een keer met 
groenten van Ut Rooie Bietje, op culinaire wijze 
bereid. Een andere keer met vergeten groenten van 
kok Joost van Roosmalen die een groot netwerk 
heeft van lokale producenten zoals Tuinderij De Es. 
Huub: “Dat waren waardevolle experimenten. Maar ik 
ben niet alleen gebonden aan de donderdagavond 
van het restaurant. Tijdens evenementen in de 
buurtmoestuin van volkstuinvereniging Hoflaan 
serveren we bijvoorbeeld het broodje TeO (Tilburg 
en Omstreken).” Dit is het nieuwe broodje van 
BureauVer(?)antwoord van Jan Vugts: met brood en 
beleg van lokale producenten. Huub heeft plannen 
om workshops voor bedrijven te organiseren in de 
keuken van Van-Harte. Huub: “Een middagje asperges 
schillen levert ons handjes op en het bedrijf een 
maatschappelijk verantwoord uitje. Met de inkomsten 
daarvan, kan ik ruimer lokale producten inkopen.”
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Als het aan Resto Van-Harte Tilburg ligt, krijgen de bezoekers van het sociale 
restaurant in Het Kruispunt zoveel mogelijk lokaal geproduceerd voedsel 
voorgeschoteld. Dat ligt allemaal op het bordje van restomanager Huub Glas. 
Hiervoor werkt hij samen met de Stadse Boeren Community. Huub: “Zoals 
hobby- en volkstuinders maar ook professionals die zich inzetten voor de 
stadslandbouw. Ik wil graag hun verse, lokale en heerlijke ingrediënten in 
onze aantrekkelijke diners verwerken.”

LOKAAL BORDJE VOL!

Bent u een stadse boer? En wilt u over-
schotten aan Van Harte leveren? Neem dan 
contact op met: Huub Glas, Restomananger. 
Email: h.glas@restovanharte.nl  
06 316 92 398

Kruiden van Stadstuinderij Piushaven
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Een op de acht 

vrouwen in Nederland 

heeft moeite met 

lezen en schrijven en 

als gevolg daarvan 

vaak ook met rekenen 

en werken op de 

computer. Om deze 

vrouwen te helpen is 

het landelijke project 

EVA (Educatie voor 

Vrouwen met Ambitie) 

gelanceerd; in Tilburg 

starten in september 

drie groepen met 

lessen.

EVA is bedoeld voor vrouwen van 30 tot 55 jaar die een goede Nederlandse 
spreekvaardigheid bezitten maar moeite hebben met lezen en schrijven. Het 
project start als pilot in Tilburg, Amsterdam, Utrecht en Drenthe.  Regionaal 
projectleider van EVA, Margaret Ariens: “Als je niet goed kunt lezen en 
schrijven is het moeilijker om te participeren in de samenleving. Wil je 
de stap maken naar betaald- of vrijwilligerswerk dan zul je toch eerst die 
basisvaardigheden moeten trainen.” 

SCHAAMTE 
Op laaggeletterdheid rust nog steeds een groot taboe. De grootste groep 
(65%) bestaat uit autochtonen. Tegelijkertijd is in de digitale samenleving 
begrijpend lezen steeds onontbeerlijker. Denk aan huurcontracten, 
internetbankieren, belastingpapieren of reizen met de OV-kaart. Margaret: 
“Bij veel mensen overheerst nog de schaamte; begrijpelijk maar onnodig want 
je kunt er nu iets aan doen. Daarom zijn we blij dat zich voor het project EVA 
bij onze partnerorganisaties in Tilburg al 25 vrouwen hebben gemeld, die de 
stap durven te zetten. En behalve dat lezen en schrijven ons persoonlijk veel 
oplevert, is de urgentie nu groter want de overheid digitaliseert in 2017 alles; 
het aanvragen van paspoorten, uitkeringen en dergelijke kan dan alleen nog 
maar via de computer”, zegt Margaret. 

EMPOWERMENT
EVA is een verdieping op de aanpak Taal voor het Leven die de Stichting Lezen 
en Schrijven uitvoert. Er is gratis lesmateriaal en digitaal oefenmateriaal 
beschikbaar. Vrijwilligers worden getraind tot taalcoaches en laaggeletterden 
worden actief gestimuleerd om zich op te geven voor taalscholing. Een 
hulpmiddel als de Taalmeter kan in 12 minuten achterhalen of iemand 
moeite heeft met taal. Margaret: “Niveaus en vaardigheden zijn heel 
verschillend want de vrouwen hebben natuurlijk verschillende ambities 
en uitgangspunten. Wij leveren maatwerk: een op een. Dit past bij 
empowerment: zelf bepalen wat je wilt, wat je kunt, waar je goed in bent 
en waar je blij van wordt. Het is belangrijk dat onze cursisten zich een doel 
stellen: een stap zetten op weg naar economische zelfstandigheid. Naar 
betaald werk, een opleiding of een eigen bedrijf. Maar ook vrijwilligerswerk 
kan de eerste stap zijn naar participatie in de maatschappij.”

ONDERTITELING
Jamilah komt uit Marokko, woont 15 jaar in Nederland en spreekt vloeiend 
Nederlands: “Ik ben blij dat dit nu mogelijk is. Ik begrijp alles wat mensen 
zeggen maar ik wil nu echt leren lezen. Ik heb drie dochters; de oudste gaat 
komend jaar naar het Voortgezet Onderwijs. En de jongste wil graag boeken 
met mij lezen. Het uitgelezen moment om nu met deze cursus te beginnen. Ik 

tekst Betty Montulet  
& fotografie Hans Peters

Stappen 
zetten met EVA!

“KENNIS IS DE BRON VAN  
KRACHT EN VOORUITGANG!”
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een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden 
van laaggeletterdheid. In al onze vestigingen vind 
je dan ook speciale collecties voor mensen die 
moeite hebben met lezen. Daarnaast ondersteunen 
we hen die weinig of geen digitale vaardigheden 
hebben. In Bibliotheek ‘t Sant hopen we dit najaar 
een Taalpunt te openen. Wil je weten hoe het staat 
met jouw taal-, reken- en digitale vaardigheden? 
Loop dan eens binnen en doe een testje. Of schrijf 
je in voor deelname aan het programma Klik en Tik  
als je moeite hebt met taal maar toch je digitale 
vaardigheden wil verbeteren. Want kennis is de 
bron van vooruitgang en kracht.”

wil mijn dochters kunnen helpen met hun huiswerk 
en met een computer kunnen omgaan.” 

Samijah heeft zeven kinderen en komt uit Somalië, 
ze volgt al een inburgeringscursus bij het MST 
(Missionair Servicecentrum Tilburg): “In het 
buurthuis werd ik gewezen op EVA. Ik wil vooral 
leren schrijven want ik wil per se kunnen typen op 
de computer.”  

Holweida heeft vier kinderen op de middelbare 
school en komt uit Egypte: “Ik kan niet Nederlands 
schrijven, maar een beetje lezen en volg hooguit 
50% van de ondertiteling op tv. Ik wil de taal nu 
eens echt goed gaan leren. Misschien ooit voor een 
eigen bedrijf, graag zelfs, maar in principe wil ik dit 
helemaal voor mezelf.”

BRON VAN KRACHT 
De cursus wordt op drie locaties gegeven, bij 
Feniks, bij ContourdeTwern en bij 13Volt. Mirjam 
Lambert van Contour de Twern: “Door getrainde 
vrijwilligers, ondersteund door beroepskrachten. In 
Tilburg werken we natuurlijk met vele organisaties 
samen. Naast Feniks, 13Volt en het MST, ook 
met het ROC en natuurlijk de bibliotheek.” Otto 
Janssen van de bibliotheek Midden Brabant: “Als 
laagdrempelige voorziening leveren wij graag 

“KENNIS IS DE BRON VAN  
KRACHT EN VOORUITGANG!”

Deelneemsters EVA bij Feniks

Gezocht EVA taalcoaches op vrijwil-
lige basis. Alle vrijwilligers volgen een 
gratis training (5 x 2 uur). Je moet een 
dagdeel per week beschikbaar zijn 
voor minimaal een half jaar. Meer info: 
Mirjam Lambert, tel 013 543 66 64 
(wijkcentrum Nieuwe Stede) of email: 
mirjamlambert@contourdetwern.nl

Ken je of ben je iemand die zich wil 
aanmelden voor EVA? Voor meer info: 
Margaret Ariens, Stichting Lezen & 
Schrijven, 06 – 395 56 256, Email:  
margaret@lezenenschrijven.nl of kijk 
op www.evaenik.nl



De oplossing van deze kruiswoordpuzzel 
kunt u voor 10 augustus sturen naar:

Redactie De Draad 
p/a Spoorlaan 444

5038 CH Tilburg of naar  
dedraad@contourdetwern.nl

En maak kans op een leuke prijs!

PUZZEL KEN JE 
AFKORTINGEN

© Puzzelcorner.nl
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Horizontaal
01.  Inkomensvoorziening voor Oudere werkloze  
 Zelfstandigen (3)
03. Centraal Planbureau (3)
04.  Informatie- en communicatietechnologie (3)
06.  Wet Werk en Bijstand (3)
07.  Gemeentelijke gezondheidsdienst (3)
08.  Sociaal-Economische Raad (3)
10.  Centrum indicatiestelling zorg (3)
12.  Collectieve arbeidsovereenkomst (3)
15.  Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (3)
16. Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (3)
17.  Instituut Maatschappelijk Werk (3)
19.  Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (3)
22.  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (3)
24.  Regeling inkomensvoorziening volledig  
 arbeidsongeschikten (3)
26. Onroerendezaakbelasting (3)
28. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (3)
29. Gezondheidszorg (4)
31.  Burgerlijk Wetboek (2)
33.  Wet schuldsanering natuurlijke personen (4)
36. Centraal Administratie Kantoor (3)
38.  ‘De Draad gaat over zelf- en samenredzaamheid  
 en is een ... in de wereld van welzijn, zorg en wonen’ (6)
40.  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (4)

Verticaal
01.  Individuele Re-integratie Overeenkomst (3)
02.  Ziektewet (2)
03.  Centraal Bureau voor de Statistiek (3)
04.  In- en doorstroombaan (2)
05.  Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (3)
07.  Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (3)
09.  Educatie voor Vrouwen met Ambitie (3)
11.  Inspectie Werk en Inkomen (3)
12.  Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (3)
13. Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk  
 Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (4)
14.  Digitale iDentiteit (5)
18.  Wet maatschappelijke ondersteuning (3)
20.  De letters van de naam van deze stichting  
 staan voor Bewust, Realistisch, Uniek en Gedreven (4)
21.  Hoger beroepsonderwijs (3)
22. Sociale Verzekeringsbank (3)
23. Werkloosheidswet (2)
25.  Algemene Ouderdomswet (3)
27.  Zelfstandige Zonder Personeel (3)
30.  Regionaal OpleidingsCentrum (3)
32.  Wet Sociale Werkvoorziening (3)
34.  Sociaal en Cultureel Planbureau (3)
35. Midden- en kleinbedrijf (3)
37.  Algemene Nabestaandenwet (3)
39.  Sociale dienst (2)

Thuis in een 
        kansrijke buurt

www.tiwos.nl

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
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SPORTBEDRIJF TILBURG 

VAN AEROBICS  
   TOT ZWEMMEN

Tilburg werd vorig jaar 

eervol uitgeroepen tot 

Sportgemeente van 2014. 

Onder meer vanwege 

de focus op sport en 

onderwijs en de goede 

samenwerking tussen 

gemeente, verenigingen, 

topsporters en 

ondernemers. Honderden 

sportverenigingen van A 

(aerobics) tot en met Z 

( zwemmen), in Tilburg 

zijn ze er. En voor hulp 

kunnen sportverenigingen 

aankloppen bij de acht 

ondersteuners van het 

Sportbedrijf Tilburg.

Het sportbeleid zit stevig in elkaar en is goed geïntegreerd in andere 
beleidssectoren. Zei de jury die onder de indruk was van de reikwijdte 
van het Tilburgs sportbeleid. Teammanager Sportstimulering Michiel 
de Haan: “Naast de verenigingsondersteuners werken er bij Team 
Sportstimulering ruim 70 mensen met de ambitie om alle Tilburgers van 
0 - 80 aan het bewegen te krijgen. Goede beweegcijfers zien we vooral bij 
kinderen en jongeren. Zo is in 2002 de vakleerkracht bewegingsonderwijs 
teruggekomen op de basisschool. Er wordt nu op 35 basisscholen les 
gegeven door gymleraren. We willen graag dat kinderen lid worden 
van een sportvereniging. Via Try-Out Sports kunnen ze maximaal drie 
keer kennismaken met verschillende sporten voor een luttel bedrag.” En 
mochten er financiële obstakels zijn, dan is daar  altijd nog de Tjip-pas, 
het Jeugdsportfonds en de Meedoenregeling. Daarnaast worden jongeren 
opgeleid tot citytrainer zodat ze zelf sportactiviteiten kunnen organiseren 
in de wijk.   

MEER VARIATIE
Ook ouderen sporten veel. Zij kunnen gebruik maken van de 65+ pas. 
Alleen de middengroepen blijven wat achter. De Haan: “Dat is een 
landelijke trend. Vanaf hun dertigste krijgen mensen het heel druk met 
baan en gezin. Daarom vinden wij dat verenigingen met een  diverser 
aanbod moeten komen. Het is een aloude traditie om twee keer per 
week te trainen en daar een wedstrijd in het weekend aan vast te 
plakken. Maar je kunt ook nadenken over een doordeweekse competitie.” 
Verenigingsondersteuner Dennis Mallant valt hem bij: “Hierin willen 
we, samen met de bonden, een belangrijke rol spelen. Als je ook de 
middengroepen aan je wil binden moet je  variatie aanbrengen. Denk 
bijvoorbeeld aan 35+ of 45+ voetbal, wandelvoetbal of trimhockey. Richt 
je niet alleen op jongeren tot 17 jaar maar op alle leeftijdsgroepen.”

BELANGRIJKSTE KAPITAAL
Op welke gebieden kunnen sportverenigingen nog meer ondersteuning 
gebruiken? Dennis: “Er is een aantal knelpunten. Ze hebben te kampen 
met een terugloop van vrijwilligers en kunnen verder wel hulp gebruiken 
bij de onderdelen financiën, sponsoring en ledenwerving. Dan staan wij 
paraat.” Hij ondersteunt –net als zijn collega’s - 20 à 25 verenigingen, die 

tekst Betty Montulet  &  
fotografie Archief Sportbedrijf 
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hem gratis kunnen inzetten. Dennis: “Vrijwilligers 
zijn het belangrijkste kapitaal van een vereniging. 
Daar worden ze zich gelukkig steeds bewuster 
van. We zijn twee jaar geleden begonnen met het 
traject vrijwilligerswerving: in kaart brengen wat 
er wel is en wat ontbreekt. Vrijwilligers anno 2015 
willen zich anders inzetten, liefst met afgebakende 
klussen. Door bij elke vereniging een callcenter 
in te richten om leden uitgebreid te bevragen 
hebben we veel gewenste taken in kunnen vullen. 
Uiteindelijk resulteerde dit project in 900 nieuwe 
vrijwilligers. Door die vrijwilligers op de juiste plek 
te zetten, maak je een vereniging sterk. De tweede 
stap is het borgen van de vrijwilligers binnen je 
vereniging.”

SPORT SUPPORT
Sinds vorig jaar bestaat Sport Support Tilburg, 
dat linkt de vraag van de sportverenigingen aan 
de expertise van het bedrijfsleven. Dennis: “Veel 
maatschappelijk betrokken bedrijven hebben een 
warm hart voor de sport en de stad. Zo heeft een 
Tilburgs bedrijf voor twee fuserende volleybalclubs 
een financiële analyse gemaakt, een ander maakte 
een website voor een damvereniging.” Michiel: 
“Ledenwerving is een issue apart. Als je geen 

goede trainer, instructeur of coach hebt, loopt een 
vereniging zo leeg. Daar moet goed geschoold 
kader staan. Daarom zette de gemeente samen 
met de afdeling Sport en Bewegen van het ROC 
een eigen instituut op, voor het opleiden van 
sporttechnisch kader. In Tilburg willen we goede 
trainers voor voetbal, hockey en andere sporten. 
Dit is uniek in Nederland: we halen de opleiding 
hier naar toe.”

DE SCHAKELS VAN DE KETTING
Naast sportstimulering, is de exploitatiepoot 
als onderdeel van het Sportbedrijf Tilburg 
verantwoordelijk voor de accommodaties en wat 
daaruit voortvloeit. Michiel: “Je kunt bloeiende 
verenigingen hebben maar dat gaat niet 
zonder goede accommodaties: mooie velden, 
fatsoenlijke sporthallen.” Zoals de Ireen Wüst 
IJsbaan, het beoogde kloppende hart van het 
opleidingscentrum voor schaatstalent in het zuiden 
van Nederland. Maar ook het T-Kwadraat en het 
nieuwe sportcomplex De Drieburcht. De Haan: 
“Die trekt ook weer events als het NK Korte Baan 
Zwemmen, waaraan ook een fanatieke zwemclub 
als TRB-RES haar steentje bijdroeg. En zo grijpt, 
vouwt en schuift alles in elkaar.” 

Dennis: “Geen vrijwilligers dan ook geen 
vereniging, geen accommodatie en geen events. 
De schakels van de ketting, dat is de kracht van 
Tilburg. Afgelopen jaren zijn die schakels behoorlijk 
aan elkaar gelinkt.”

“DE GELINKTE SCHAKELS  
                        ZIJN DE KRACHT”

Jong geleerd, oud gedaan!

Voor meer informatie over de 

Tjip-pas, het Jeugdsportfonds, de 

Meedoenregeling, de sport- en 

beweegwijzer en de 65+ pas, zie: 

www.sporttilburg.nl
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Wie denkt dat je bij 
het ‘het Heiligdom aan 

de Heikant’ Peerke 
Donders in Tilburg-

Noord alleen een kapel, 
geboortehuis, museum, 

horeca en kruisweg 
aantreft, heeft het mis. 

Deze zomer wordt er 
een tentoonstelling van 

amateurkunstenaars 
gehouden. En kun 
je er genieten van 

theatervoorstellingen, 
concerten en picknicks. 

Want het complex  
gaat met zijn tijd  
mee. Het heet nu  

Peerke Donders Park. 

Het oord is sinds 1900 (!) een prachtige plek om te verpozen. Het ligt op 
een knooppunt van veel fietsroutes en heeft mede daarom een grote 
aantrekkingskracht. Je kon er tot voor kort tentoonstellingen bekijken 
als De Zeven Werken van Barmhartigheid of De Bevrijding van Tilburg. Of 
langs de beelden van de Kruisweg uit 1926 wandelen. Leuk om te weten: 
de beelden hebben de gezichten van bekende Tilburgers uit die tijd. En 
ook leuk voor kinderen: ervaar de replica van zijn geboortehuisje – een 
wevershuisje uit 1809. Of kom langs voor een bakske koffie in de kroeg. 
Immers, kroeg en kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

MAAK DAT WILLEM II WINT!
Pater Petrus Donders (1809-1887) is wereldberoemd in Tilburg. Zijn 
devotie is diep verankerd in de Tilburgse samenleving. Dennis Hendrickx, 
voorzitter van Stichting Peerke Donders Tilburg beaamt dit: “Peerke geeft 
houvast en inspiratie. Veel fietsers leggen hier aan om even de hulp van 
Peerke in te roepen door te bidden voor een goede gezondheid of relatie. 
Of dat Willem II toch maar alsjeblieft kampioen mag worden. Er is een 
supporter die geen wedstrijd bijwoont zonder zijn heilig attribuut: een 
Peerke Donders beeldje in de tricolores van Willem II! Of je nu gelooft 
of niet, je kunt niet om pater Donders heen: op zijn 135ste geboortedag 
werd Tilburg bevrijd. En op zijn 200ste geboortedag werd dit paviljoen 
geopend. Dat was het hoogtepunt van het jaar waarin de stad 200 jaar 
stadsrechten vierde.” 

ZIEL EN ZALIGHEID
Helaas liepen de bezoekersaantallen de afgelopen jaren terug. Tijd 
om van koers te wijzigen. Er wordt wel doorgegaan met het thema 
‘naastenliefde’, dat een paar jaar geleden aan het museum is meegegeven. 
Dat was Peerke op het lijf geschreven en daar hebben veel mensen 
iets mee. Coördinator Tijmen Bergen: “Mensen die op zoek zijn naar 
een stukje zingeving of bezinning kunnen goed terecht in ons nieuwe 
Centrum voor Ziel en Zaligheid. Zo hebben we in mei voor de tweede 
keer de fietstocht ‘Met Peerke op Pad’ georganiseerd. Een mooie route 
langs het religieus erfgoed van Tilburg, Loon op Zand en Udenhout. 
Deze zomer krijgen amateurkunstenaars de kans om hun werk in 
het Museum van Naastenliefde te exposeren met als thema Geloof, 
Hoop en Liefde. Deze expositie loopt van begin juni tot eind oktober.” 
Daarnaast wil het centrum meer bezoekers door het organiseren van 

tekst & fotografie 
Hans Peters

PEERKE DONDERS PARK
NAASTENLIEFDE IS VAN 
IEDEREEN! 



Meer weten?
Op onze website is alles te lezen 
over onze werkwijze, welke 
mensen we ondersteunen en met 
wie we samenwerken. Ga naar 

www.ribwbrabant.nl

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen 
met een ernstig psychiatrische aandoening. Met onze gedegen, professionele 
en totale aanpak zijn wij voor onze cliënten partner in herstel. Wij geloven in 
duurzaam herstel. Daarom komen bij ons alle leefgebieden aan bod: wonen, 
daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid. Wij stimuleren hierbij 
eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid op deze gebieden voor een optimale 
participatie in de samenleving. Onze begeleiding en ondersteuning kan plaats vinden 
bij cliënten thuis, of in een van onze (groeps)woningen: dit heet beschermd wonen. 
Ook hebben we tal van projecten wat betreft dagbesteding en het opdoen van 
werkervaring. De leidraad in onze zorg? Dat zijn altijd de cliënten zelf.

check
onze

website

theatervoorstellingen, concerten en picknicks in het 
teken van barmhartigheid. Tijmen: “Het Centrum 
voor Ziel en Zaligheid kan een plek van inspiratie, 
spiritualiteit en ontmoeting zijn. Bij deze oase kan 
iedereen zijn ding doen. Wil je hier een cursus yoga of 
tai-chi organiseren? Prima. Wil je stilletjes mediteren, 
dan kan dat ook!”

ZIEL EN ZAKELIJKHEID
Bedrijven en instellingen kunnen het paviljoen 
huren voor vergaderingen, heidagen of symposia. 
Voorwaarde: je moet wel iets met het thema 
naastenliefde hebben. Tijmen: “Dit noemen we 
Ziel en Zakelijkheid. Bij ons kunnen managers 
hun ziel in hun werk terugvinden. Er zijn tevens 
netwerkbijeenkomsten voor ondernemers met de 
Preek van de Leek.” 

PEERKE: ICOON VAN DE STAD
Dennis Hendrickx sluit af: “De kernwaarden van de 
Zeven Werken van Barmhartigheid gelden voor alle 
religies en culturen. In een tijd waarin de christelijke 
kerk zwaar ter discussie staat, is de algehele tendens 
van de Tilburgers toch ‘maar van ons Peerke blijf je af!’ 
Hij is de icoon van de stad, omdat hij door eenvoudig 
te blijven, groots is geworden.”

INFO:
Peerke Donders Park Tilburg Noord, Pater 
Dondersstraat 20, 5011 EN Tilburg, 
tel 013 455 06 63
Email: info@peerkedonders.nl
peerkedonders.nl

“VAN ONS PEERKE 
    BLIJF JE AF”
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Goed uitziende vrouw, weduwe (76), zoekt lieve niet 
rokende man. Ik zoek liefde en een arm om me heen. 
Ben in het bezit van auto. Graag serieuze reactie onder 
nummer 2015-3-1

Weduwe ( 63 ) zoekt vriend of vriendin om gezellig 
samen te fietsen, winkelen, terrasje pikken, kortom; 
leuke dingen te doen. Uw reactie graag onder 
nummer 2015-3-2

Alleenstaande  man ( 65) zoekt leuke vrouw om samen 
iets te ondernemen  zoals steden bezoeken, de natuur 
in met de fiets, een leuk terrasje, niets moet maar alles 
mag. Genieten van het leven, is wat ik zoek. Brieven 
onder nummer 2015-3-3

Warme liefdevolle man (65) zoekt dame tussen 50 
en 70 om lief en leed mee te delen. Voor elkaar er 
kunnen zijn is van groot belang. Samen oud worden, 
maar ook houden van en romantiek is belangrijk. Een 
mooie charmante en vrouwelijke uitstraling weet ik te 
waarderen. Kortom ben  jij voor  mij “de ware liefde”  
reageer dan en mail via jac-vanhoof@hotmail.com

OPROEP
Voor mijn verzameling zoek ik de boeken van 
Bonny Day die rond 1950 zijn uitgegeven door Het 
Nieuwsblad van het Zuiden, er zijn vier verhalen 
van verschenen. Hopelijk kunt u mij helpen mijn 
verzameling compleet te maken. Reacties graag 
mailen naar janenria.jacobs@home.nl

 
Ik, man van 63 jaar, zoek mensen die herinneringen 
hebben aan het lied “Mensch, durf te leven” van Dirk 
Witte. Heeft het lied uit 1917 nog steeds waarde voor 
u, laat me dat dan weten. En we nemen contact met 

u op. Het doel is te komen tot een jubileumboek 
(100 jaar!) met mooie verhalen. Mail uw reactie naar 
dickwitte@gmail.com 

 
Wij, “De Gangmaokers” zijn het huisorkest van 
zorgcentrum Den Herdgang.  Wij maken  muziek 
voor o.a. de bewoners van Den Herdgang. Wij zoeken 
vrijwilligers die trompet, bariton en trombone spelen. 
Wilt u aansluiten? Contact via Ad Marcelis op  
013 543 45 93.

Mijn naam is Ria Ummels-Verbunt. Ik zoek een 
vriendin van vroeger: Marian van de Brand, geboren 
in januari 1943. Marian woonde destijds in de Lucas 
Meyersstraat in Tilburg. Bent of kent u Marian, wilt u 
dan contact opnemen via 013 571 48 96 (zus van Ria).

CONTACTADVERTENTIES |  
TE KOOP EN TE KOOP GEVRAAGD

CONTACT

DE DRAAD 
KWIJT ?

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 Gaoteblaozers zoeken muzikanten. 
Wij maken het hele jaar door muziek voor cliënten 
van Amarant  en bij verzorgingshuizen, met carnaval, 
in de kerstperiode en op verzoek. Wij repeteren elke 
woensdagavond vanaf 19.30 u. op het Hooge Veer 
(Bredaseweg). Belangstelling? Graag een mailtje naar: 
anteuben@hotmail.com

Badmintonspelers|sters gevraagd. Gemend clubje 
senioren (55-75) jaar  spelen recreatief badminton op 
woensdagavond tussen 19.00 – 20.15 u. (Schiphollaan 
28, Tilburg). Kom eens vrijblijvend   kijken of 
meespelen. Info: F. Groenen, tel 013 467 36 13 of   
J. Kolsteren, tel 013 468 42 05.

Wie wil mij helpen om op een eenvoudige manier 
mijn zangstem weer op peil te brengen? Wil er graag 
een vergoeding voor betalen. Reacties: brief onder 
nummer 2015–3-4

TE KOOP
Te koop aangeboden 15 legpuzzels (compleet) 
van Heye, door tekenaar Mordillo. Van 500 tot 2000 
stukjes, vaste prijs € 15,-  in één koop.  
Inlichtingen 06 519 62 840.

Splinternieuwe oorfauteuil te koop.  
Vraagprijs € 150,00. Informatie: tel 013 571 18 49.

Seniorenledikant (90 x 200) met lattenbodem en 
nachtkastje in eikenkleur. Vraagprijs 
€ 50,-. Inlichtingen 06 184 42 548.

Leren relaxstoel in goede staat. Zit en werkt perfect. 
Kan opgehaald worden. Inlichtingen:  
a.m.kuijpers@kpnmail.nl

Kringloopwinkel en  
inname goederen Goirle
Nobelstraat 18a, Goirle

maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Ophalen goederen
Wij halen goederen bij u op die nog 

geschikt zijn voor hergebruik.  

Dat kan een bankstel zijn, maar  

ook tafels, stoelen, lampen, textiel,  

boeken, (defecte) fornuizen en 

wasmachines enz.  

Brengen mag natuurlijk ook altijd!

Afspraak maken? T 013 543 92 22 of  

E info@poubelle.nl

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

maandag 13.00 - 18.00 uur

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inname goederen Tilburg
Havendijk 20, Tilburg

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

werk voor mens en milieu

www.lapoubelle.nl

Boeken voor en 
door Tilburgers!

Veertien tuinen
vier seizoenen

Door Jeroen Ketelaars

Leven met de natuur op de Tilburgse volkstuinen
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Leven met de natuur op de Tilburgse volkstuinen

Flora • Moerenburg • De rooie biet • St. Franciscus

De Kaaistoep • Westerhof • Hoflaan • Leijpark 

De Hazennest • Dongenseweg

Het Groene Bosch • de Vlashof • Tuinpark Noord
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Reacties en ingezonden stukken vóór 16 augustus 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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Dorpstraat 56 • Riel • www.erfgoed-depot.nl

Specialistische 
hulpverlening 
nodig in de 
thuissituatie?

Wat biedt Buro 
MAKS?
Buro MAKS biedt gespecialiseerde ambulante 
hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en 
volwassenen met een psychiatrische 
problematiek.
Door middel van het versterken van de eigen kracht 
en de steun van het sociale netwerk zorgen we dat u 
zo snel mogelijk verder kunt zonder afhankelijkheid 
van specialistische ondersteuning

Meer weten?
Kijk op:  www.buromaks.nl, 

Mail naar:  info@buromaks.nl 

of bel naar:  (013) 5134321.

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.

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 
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Zie ook: dedraadmagazine.nl

 
Het juiste antwoord was: 

Beeldtelefoon

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

Mevr. J. Verspeek, Udenhout
De heer Scheepens, Tilburg
Familie Heijnen, Tilburg
Mevr. D.M. van der Laan, Tilburg
De heer J. van der Wal, Tilburg

Van harte gefeliciteerd!

UITSLAG 
PUZZEL
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OPROEP LEZERSPANEL
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. Of wilt u deel uitma- 
ken van 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
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