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DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Hulp bij u thuis van Het Laar
Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw woning, maar 
heeft u daarvoor wat hulp en/of zorg nodig? In dat geval 
biedt Het Laar Thuiszorg precies de ondersteuning die 
u nodig heeft. Zo kunt u zich thuis blijven voelen in uw 
eigen vertrouwde omgeving.

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT

Zit u niet goed in uw bank of fauteuil?
Heeft u regelmatig last van uw rug?
Zit u met een kussentje hier en een kussentje daar?
Heeft u steeds meer moeite met opstaan?

Laat u dan eens adviseren voor een écht goede stoel.

Kerkstraat 91A Oisterwijk  Tel: 013 - 521 22 23 
www.vanwijkzitspecialist.nl

Open: woe. t/m za. van 10.00 tot 17.00 u. of op afspraak.

Maak een afspraak 
met zitspecialist
Miranda van Wijk
voor advies en pas-
sing in onze show-
room of bij u thuis!
T: 013 - 521 22 23
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Voorkom klachten door juiste zithouding
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Met het thema Oud & Nieuw van deze Draad 
kun je alle kanten uit en dat heeft de redactie 
dan ook met overtuiging gedaan. Natuurlijk is 
het traditie om in december even stil te staan 
bij alle gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe. Dus 
ook in die zin is het Oud en Nieuw. Maar we 
zagen gelijk een kans om stil te staan bij wat 
voorgoed verloren is zoals het natuurgebied 
De Rauwbraken in Tilburg Noord. Gelukkig 
verschijnt daar in december een gloednieuw 
boek over, zodat dit gebied toch weer gaat 
leven. En we zien Oud en Nieuw terug in 
de diverse generaties LeJeune van het 
gelijknamige familiebedrijf, dat al meer dan 
100 jaar bestaat. En in de rouwverwerking bij 
Café Andante, bij onze nostalgische Kerstquiz 
en bij de samenwerking tussen de jonge 
studenten en hun oudere leerlingen van 
SamenOnline in de rubriek Draadloos.

En is dit geen trend? Want voor de Beste Zorg 
ideeën van 2016 is genomineerd het idee van 
jongeren uit Utrecht om een verzorgingshuis 
te laten runnen door studenten: “Dat zorgt 
voor leven in de brouwerij want elk jaar komt 
een nieuwe ploeg die met nieuwe energie z’n 
best gaat doen er iets moois van te maken.” 
Een aansprekend idee maar de winnaar 
is de Yoho-app (Young Helps Old) van de 
Lemmerse huisarts Karin Groeneveld. Deze 
app koppelt hulpbehoevende senioren die 
tegen de grenzen van de thuiszorg aanlopen 
aan tieners die op het Friese platteland maar 
moeizaam een bijbaantje vinden. De Yoho-
app verbindt generaties want ouderen krijgen 
hulp bij klusjes als boodschappen doen, gras 
maaien of uitleg bij IPad en IPhone en de 
jongeren verdienen een zakcentje. Bovendien 
leidt zulk contact, zie Samen Online, tot meer 
begrip en sympathie voor elkaar. Een mooie 
gedachte om 2017 mee in te gaan. En fijne 
feestdagen toegewenst!

Betty Montulet

VOORWOORD



“Ik HOORDE NOOIt  
gEEN VOgEltjE mEER!”
Sinds 2014 is de tuin van behandelcentrum De Hazelaar opgebloeid tot 
een weergaloze beleef-, pluk- en beweegtuin voor bewoners en bezoekers. 
De tuin is een oase van groengeel en rood, want de R is al in de maand. 
Met kwinkelerende vogels, zoemende insecten en een moestuin. Het groen 
wisselt af met speelse beweegopdrachten, ingebed in een route die begint 
en eindigt met een cappuccino’tje op het ontmoetingsterras.

tekst: Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Op het ontmoetingsterras achter De Hazelaar is het 
gezellig druk; bezoekers en bewoners recreëren daar 
volop met uitzicht op een flinke volière met vogels. 
Dagbestedingscoach Mariёtte van den Brekel, al 40 
jaar met veel plezier werkzaam voor De Hazelaar en 
De Wever, is de motor achter de tuin. Met aanstekelijk 
enthousiasme vertelt ze er over: “Beweegtuinen bij 
zorgcentra zijn een landelijke trend. In juli dit jaar 
opende zorgcentrum De Heikant er een in Tilburg 
Noord. Maar dat is er een met fitnesstoestellen. Ouderen 
zijn positief over deze beweegtrend. Door alleen maar 
binnen te zitten verschraalt je leefomgeving en dat is 
ongezond. Gelukkig komen ze nu meer buiten.” 

SPEELSE SMULTUIN
In De Hazelaar hoeft niemand meer tussen vier 
muren te zitten. Buiten is het aangenaam toeven en al 
helemaal tijdens deze ‘indian summer’. Mariёtte: “We 
hebben hier een pluk- en snoeproute uitgezet waarbij 
mensen kruiden kunnen plukken, bloemen en vruchten 
maar ook kunnen ruiken aan kerrie, tijm, basilicum en 
dat soort sterk ruikende specerijen, die een bepaald 
gevoel oproepen.” Er is ook gedacht aan zogenaamde 
voelmaterialen als kiezelstenen, dennenappels en 
zand: “En natuurlijk houden we ook dieren als kippen, 
konijnen, vogels en cavia’s. Het onderhoud van de pluk- 
en snoeptuin wordt gedaan door twee vrijwilligers uit 
de wijk. Vier andere voeren de vogels en de kippen.” 
Voor het bewegen is er niet alleen een badmintonnet 

en een pingpongtafel maar ook het Kwiekrondje 
Hazelaar, waarbij je langs de route balans, coördinatie, 
soepelheid en kracht traint maar ook je zicht, reuk 
en gehoor test. Hetzij via de kippenren, hetzij via het 
insectenhotel. Een soort rek- en strekpad maar op een 
onnadrukkelijke manier.

OMSLAG IN DENKEN
Mariёtte: “Het ligt in de bedoeling dat de tuin in de 
nabije toekomst voor wijkbewoners opengesteld 
wordt. Misschien bieden we horeca aan. Zodat je meer 
binding krijgt tussen de wijk en De Hazelaar. En we 
willen een omslag in het denken stimuleren. De traditie 
loslaten zodat meer cliënten mee zullen gaan doen met 
de beweegtuin en ook dat medewerkers er meer voor 
openstaan.” Want tot nog toe valt de deelname aan de 
tuin een beetje tegen. Dat wil zeggen, de bewoners 
komen zeker graag buiten. Maar meehelpen in de tuin 
is wat veel gevraagd, want “we hebben heel ons leven 
al hard gewerkt.” Zeker waar maar Mariёtte vindt het 
jammer: “Want bewegen in de buitenlucht is gezond, 
leuk en scherpt de geest.”

TUSSEN DE BROCCOLI 
Echte tuinliefhebbers zijn mevrouw de Vries, bewoon-
ster van De Hazelaar en haar vriendin mevrouw de 
Gouw, op bezoek. Beide dames genieten van de 
wandeling en plukken en passant een behoorlijke bos 
bloemen. En mevrouw van Woerkom bezoekt haar  

4  | De Draad 

PlUk EN bEWEEgtUIN DE HAzElAAR



partner meneer Netten zeker drie keer per 
week en is dan ook altijd in de tuin te vinden. 
Mevrouw is zelfs bezig in de moestuin 
tussen de broccoli en de spruitjes: “Ik heb 
hier al heel wat slakken weggehaald en ik 
ben nu aan het onkruid wieden”, meldt ze. 
De heer Netten is dementerend, glimlacht 
en geniet overduidelijk van de groene, 
zonovergoten omgeving. 

“Alle beetjes helpen”, zegt  Mariёtte vrolijk 
terwijl ze discussieert met mevrouw van 
Woerkom over de stand van zaken in de 
moestuin en deelt de laatste courgettes 
uit: “Deze tuin is altijd open, ook ‘s winters 
als het sneeuwt. Ik kom zelf van een 
boerderij en wij leefden voornamelijk 
buiten. En waarom ook niet? Wat me altijd 
is bijgebleven is een uitspraak van een 
van onze bewoners: ‘ Ik hoor nooit geen 
vogeltje meer.’ Nou, dat probleem hebben 
we hier toch mooi opgelost?”

Interesse in vrijwilligerswerk in de tuin of andere 
informatie? De Beweegtuin kan ook nog wel wat 
vaste planten gebruiken!

Meer info: Mariёtte van den Brekel, De Hazelaar  
Dr. Eijgenraamstraat 3, 5042 SE Tilburg,  
T 013 464 41 00, E hazelaar@dewever.nl
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Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

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

Wij nemen graag 
de tijd voor u, een kopje 
koffie of thee zetten wij 

graag voor u!

De koffie staat 
klaar voor u!

Persoonlijk & 
Vakkundig

FEESTDAGEN 
AANBIEDING

1e artikel 20% KORTING
2e artikel 30% KORTING 
3e artikel 40% KORTING

 Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

*Geldig tot 24 december 2016. Geldt niet in combinatie 
met modecheques of andere aanbiedingen. 

Openingstijden: 
maandag gesloten, 

dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 uur tot 17.30 uur 
 Zaterdag van 10.00 tot 

17.00 uur
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Laat uw geheugen u weleens in de steek?
Hebt u iemand in uw omgeving die vergeetachtig is?
Valt die zorg u zwaar?
Vindt u het belangrijk om zo lang mogelijk in uw 
eigen omgeving te kunnen blijven wonen?
Vindt u persoonlijke aandacht en begeleiding 
belangrijk? Dan is Convivio iets voor u.

Convivio Wonen
Lange Nieuwstraat 158
5041 JD Tilburg
 
Wonen in Villa Anna  
Onze bewoners van Villa Anna aan de Lange Nieuwstraat 
hebben een dagelijks levensritme. Onze medewerkers 
verlenen zorg vanuit een huiselijke relatie. Ze stellen 
de sfeer, behoeften en wensen van bewoners centraal. 
Het motto van Villa Anna:  zorgen dat wat gewoon 
zou moeten zijn ook gewoon is, namelijk persoonlijke 
aandacht en zorg. Gezelligheid delen we met iedereen 
en speciale momenten vieren we met elkaar. Zo ontstaat 
vanzelf een ongedwongen samenzijn in een huiselijke 
sfeer.  Dit roept veel herinneringen aan vroeger op, wat 
past bij achtergrond en leefwereld van de bewoners.

Convivio Dagbesteding 
Kobaltstraat 13, 5044 JK Tilburg, heeft  een ruim 
pand met een mooie binnentuin. Hier genieten 
onze deelnemers al vroeg in het jaar van de eerste 
zonnestralen. Onze dagbesteding ligt vlakbij het 
Wandelbos.

De 4 plussen van Convivio
+ Convivio heeft persoonlijke aandacht en begeleiding   
 hoog in het vaandel. 
+ Convivio  biedt gastvrijheid, rust, geborgenheid en   
 plezier.
+ Convivio  heeft zowel 24 uurs zorg als    
 dagbesteding  voor de ouder wordende mens met   
 geheugenproblemen. 
+ Convivio heeft eigen chauffeurs die u uit en   
 thuis brengen van en naar de dagbesteding aan de   
 Kobaltstraat.   
 
Vergoedingen Iedereen met een indicatie voor 
Dagbegeleiding of individuele begeleiding kan zich bij  
Convivio aanmelden. Vergoedingen zijn te krijgen via de 
WMO (gemeente) en de WLZ (zorgkantoor).

Deelname is mogelijk vanaf 4 uur per dag tot maximaal 
5 hele dagen per week. Tevens zijn wij op zaterdag van 
09.00 – 16.30 uur geopend.

Interesse? Zie www.convivio-zorg.nl
Convivio Dagbegeleiding & Wonen.   
Elleke Inderfurth-Veenendaal of  
e.inderfurth@convivio-zorg.nl



We kennen allemaal de halfjaarlijkse preventieve controle van onze tanden. Want 
een goed gebit vinden we belangrijk. Was dat ook maar zo met onze ogen. Die laten 
we pas onderzoeken en behandelen als er zich oogklachten voordoen.
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VOORKOM OOGPROBLEMEN VROEGTIJDIG
Oogklachten waarop met het klimmen der jaren 
de kans groter wordt, zijn o.a. staar, glaucoom, 
ouderdomsblindheid en droge ogen. Bovendien 
is preventieve controle cruciaal, zeker als diabetes 
op de loer ligt. Het is daarom belangrijk je ogen 
tijdig en regelmatig te laten controleren door 
een deskundige en gediplomeerde oogspecialist 
zoals een optometrist. Een optometrist staat 
tussen huisarts en oogarts in en werkt vanuit de 
betere optiekwinkels. Deze specialist verricht 
oogmetingen, kent aandoeningen en ziektes van 
het oog en kan in sommige gevallen zelf 
behandelen of preventieve zorg verrichten. Dat 
bespaart u een gang naar de oogarts. Ruben Ras, 
vestigingsmanager van Oogwereld Bellottica 
aan de Tuinstraat, benadrukt: “Wie zijn ogen 

koestert, laat deze tijdig en regelmatig contro-
leren door onze specialist. Zo voorkom je vroeg-
tijdig oogproblemen en functioneer en presteer 
je optimaal in het dagelijks leven.”

MEERDERE BRILLEN VOOR EEN DAG
Wist u verder dat een computerbril kan helpen 
bij het voorkomen van nekklachten, hoofdpijn of 
vermoeide en geïrriteerde ogen? Of dat een 
goede sportbril het verschil kan maken tussen 
winst of verlies? Soms heb je meerdere brillen 
nodig met specifieke glazen, afgestemd op die 
specifieke bezigheid voor optimaal en comfor-
tabel zicht. Wil je beter presteren met meerdere 
brillen, neem dan contact op met de opticien.

DE ALLERKLEINSTE LEESBRIL TER WERELD
Iedereen die voor veraf en dichtbij een andere 
sterkte nodig heeft, kent het: bril-op, bril-af. 
Behoorlijk onhandig. Je kunt dan kiezen voor 
een multifocale bril. Dat is even wennen, maar je 
bent af van die vervelende brillenswitch.Wil je 
niet meer afhankelijk zijn van een bril, denk dan 
eens aan multifocale contactlezen. Je hebt dan 
de allerkleinste leesbril ter wereld.

Ieder mens en ieder oog is anders. Wat voor de 
ene persoon een perfecte lens is, is voor de ander 
soms niet geschikt en/of goed genoeg. Ruben 
Ras sluit daarmee af: “Een persoonlijk advies en 
een persoonlijke contactlensaanpassing is dus 
van groot belang en dat is nu net onze specialiteit.”

IEDER OOg  
IS ANDERS
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“tIlbURg HEEft 
mEERDERE gEzIcHtEN”

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 capucijnenstraat, 

in de oude wijk Sint-
Anna. Paula Anguita 

(45) doet open. Onder 
de lezers zullen er 

ongetwijfeld zijn die 
haar kennen als de 

stuwende kracht achter 
de nieuwswebsite 

tilburgers.nl

Paula houdt niet van zoete taart dus verrassen we haar met een hartig 
exemplaar met onder meer geitenkaas en spinazie. We betreden 
een bescheiden flatwoning die opvalt door uitbundig kleurgebruik, 
een groot venster aan de straatkant en vooral luidruchtige muziek, 
afkomstig van Somalische buren. Paula woont hier nu twee jaar, na 
eerder tien jaar in de Hoefstraat.

GEEN RAAKVLAK MET 99%
Hoe is het contact met de straat en de buren? De Hoefstraat vond ik 
eerlijk gezegd heel saai. De Capucijnenstraat is een kilometer lang rijk, 
arm, huur, koop, blank, donker, alles door elkaar. Met halverwege de 
Troubadour, een van de laatste buurtcafés in Tilburg, ruim honderd jaar 
oud. Ik mag er graag af en toen eens binnenstappen.” Burencontact 
heeft Paula niet. “In deze flat spreken ze allemaal verschillende talen. 
Nederlands heb ik hier nog nooit gehoord. Het zijn mensen met een 
ander leven. Ik heb er geen raakvlakken mee.” Is dat niet vervelend? 
“Nee hoor. Met 99 procent van de mensheid heb je geen raakvlakken.” 
En die harde muziek? Zeg je daar niks van? “Nee. Om een prikje uit 
te delen ben ik wel eens heavy metal gaan draaien. Dan komt de 
boodschap wel over. Ha, ha.”

LIEFDE VOERDE NAAR TILBURG
Geboren in Dinxperlo in de Achterhoek, verhuisde Paula op 15 jarige 
leeftijd naar Wijchen, een volgens haar onbeschrijfelijk saai dorp 
vlakbij Nijmegen. Ze was opgelucht dat de liefde haar in 2004 naar 
Tilburg voerde. Over de stad: “Tilburg heeft meerdere gezichten. Je 
bent hier welkom en je maakt makkelijk contact, maar tegelijkertijd is 
er een lelijke onderlaag, waar spelletjes worden gespeeld; een laag die 
verder strekt dan enkel bestuurders, een netwerk dat elkaar van alles 
toespeelt, waar je moeilijk de vinger oplegt.” Dat is toch niet typisch iets 
voor Tilburg? Is Nijmegen anders? “Daar is het nog erger.” Ondervind je 
hier persoonlijk last van? Paula denkt na… “Dat weet ik eigenlijk niet.”
Wat vindt ze goed aan Tilburg en wat kan beter? “Goed vind ik dat hier 
veel energie en goede ideeën van onderop loskomen. De gemeente 
zou die veel meer de vrije teugel moeten geven. Als de overheid zich 
ergens mee gaat bemoeien, gaat het vaak mis, is mijn ervaring; wordt 

tekst & fotografie 
Toine van Corven

Voor de Draad Ermee!



zo’n initiatief als het ware dood-gefaciliteerd.” Paula 
is journalist. Haar platform is de nieuwswebsite 
tilburgers.nl, met wekelijks 20.000 bezoekers. De site 
vervult als brenger van nieuws en context een steeds 
serieuzere rol in Tilburg, waar de lokale journalistiek 
door bezuinigingen en commerciële mix-formats 
steeds verder afkalft. Waar nog bijkomt dat veel 
mensen zich geen krant kunnen permitteren, ook 
Paula Anguita niet. 

EINDE VERHAAL 
Paula verdient namelijk niets met tilburgers.nl. 
Om te voorkomen dat ze, ondanks commercieel 
schrijfwerk dat ze zo nu en dan ook aanpakt, onder 
de armoedegrens zakt, doet ze voor eenderde van 
haar inkomen een beroep op de bijstand. En ja, dan 
heb je tegenwoordig de poppen aan het dansen! 
Een lang verhaal kort: de sociale dienst (Werk en 
Inkomen) vond Paula’s vrijwilligerswerk voor de site 
tot nu toe goed, maar begint nu ineens te piepen. 
Paula mag binnenkort 32 uur in de week bij een 
reintegratiebureau komen opdraven. Voor tilburgers.
nl betekent dit einde verhaal. Of de gemeente moet 
tussen het moment dat we Paula dit interview 
afnemen en het verschijnen van De Draad anders 

beslissen. Paula wacht niet gelaten af. Ze denkt na 
over een manier om tilburgers.nl rendabel te maken 
zodat ze geen bijstand meer nodig heeft. Voor de 
hand liggend is dan het toelaten van adverteerders 
op de site. Maar Paula, groot voorvechtster van 
journalistieke onafhankelijkheid, moet duidelijk 
nog even wennen aan dit idee. Ook heeft ze een 
advocaat. Die denkt dat ze best een sterke zaak 
heeft als Paula haar vrijwilligerswerk voor tilburgers.
nl met behoud van uitkering wil voortzetten. 

WC’S POETSEN
“Die advocaat doe ik niet alleen voor mijzelf. Ik 
ken zóveel mensen die maatschappelijk nuttig 
vrijwilligerswerk doen. Een vrouw bijvoorbeeld 
die misbruikte vrouwen opvangt. Als het aan de 
gemeente ligt kan ze bij een hamburgerketen 
binnenkort wc’s gaan poetsen! De overheid zou 
moeten inzien dat wij, die maatschappelijk nuttig 
vrijwilligerswerk doen, geen werkzoekenden zijn, 
maar inkomenzoekenden. Daar zou men op moeten 
sturen in plaats van op dure reïntegratieprojecten. 
Met streng toegepaste regels worden waardevolle 
maatschappelijke structuren kapot getrokken. Dat 
kost veel meer dan reintegratie oplevert.”

Voor de Draad Ermee!
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Paula onafhankelijk bezig



Ook toe aan een serieuze latrelatie en dit met de juiste 
inhoud, aandacht en vooral wederzijds respect voor 
elkaar? Ben jij 49-57 jaar, een ‘slanke’ vrouw, serieus, 
sociaal, gezellig, spontaan, zorgzaam en vrolijk? Heb 
jij een leuke uitstraling, maar vooral een mooi en lief 
karakter? Zoek jij in een relatie ook geborgenheid 
en genegenheid? Houd jij ook van gezelligheid en 
sfeer zowel uit als thuis, dan zoek ik jou en jij mij. Wie 
ben ik? Ik ben een goed uitziende, leuke, spontane, 
verzorgde, licht getinte, Nederlandse man met een 
jeugdige en lieve uitstraling. Wil je dit alles ook nog, 
twijfel dan niet. Serieuze, leuke en spontane reacties 
eventueel met foto ontvangen altijd een antwoord. 
Reacties onder nummer 2016-5-1

Jeugdige vrouw van 72 jaar wil graag kennismaken 
met een nog actieve man, die ook houdt van 
film, musea, muziek, wandelen etc. Samen is toch 
gezelliger dan alleen. Reageren? Schrijf een brief 
onder nummer 2016-5-2

Vitale vrouw, 65+, houdt van boeken, museumbezoek 
en dansen, zoekt kennismaking met een sociaal 
betrokken maatje. Reacties graag onder nummer 
2016-5-3

68-jarige man zoekt kennismaking met vrouw. 
Hobby’s: wandelen en fietsen. Reacties graag onder 
nummer 2016-5-4

Ik ben een weduwnaar van 78 jaar en zoek 
vriendschap met een vitale, niet-rokende vrouw, liefst 
wat jonger dan ikzelf. Stel me zo voor dat we ieder 
ons eigen leven leiden en af en toe samen gezellige 
dingen doen. Ben je geïnteresseerd? Schrijf me dan 
onder nummer 2016-5-6

Postzegelverzamelaar is op zoek naar postzegels, 
briefkaarten en catalogi uit alle landen van de wereld. 
Heeft u ergens wat liggen en doet u er niets mee? Ik 
ben er heel blij mee. Inlichtingen: tel 013 535 07 47.

Kaartclub (hoogjassen) is naarstig op zoek naar 
gezellige spelers die met ons op de dinsdag- en 
donderdagmiddag van 13.45 uur tot ongeveer 
17.00 uur een partijtje willen hoogjassen. Wij 
spelen in Servicecentrum Het Laar aan de Generaal 
Winkelmanstraat 175 te Tilburg. Er wordt € 0,02 per 
10 punten gespeeld. Het is meer voor de gezelligheid 
| bezigheid. Voor inlichtingen bel of mail naar Ad 
Schraven: tel 013 463 48 73 of ad.schraven@home.nl

Wegens omstandigheden ben ik op zoek naar een 
lieve nieuwe baas voor mijn hondje. Een rustige 
gezonde kleine Maltezer (teefje) van 8 jaar, zindelijk 
en aanhankelijk. Mijn voorkeur gaat uit naar ouder 
koppel of alleenstaande oudere heer of mevrouw die 
haar nog mooie jaren kan geven. Alleen bij een goed 
gevoel mijnerzijds wordt u haar nieuwe baasje. Alleen 
serieuze reacties onder nummer 2016-5-7

Gezocht: mannen voor Iers koor Maydoon. Maydoon 
is een laagdrempelig koor, de leden bepalen zelf het 
repertoire; ballads, pubsongs en traditionele liedjes. 

OP ZOEK NAAR CONTACT 
VRAAG & AANBOD

CONTACT

GEZOCHT | GEVRAAGD
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Er wordt gebruik gemaakt van orkestbanden met een 
geluidsinstallatie. U bent van harte welkom om bij 
de repetitieavond te komen kijken; maandagavond 
om 19.30 uur in wijkcentrum Koningshaven, 
Kruisvaarderstraat 32-C te Tilburg. Voor meer 
informatie: Laurens Schapendonk via  
tel 013 542 03 12.

Gezocht: vitale mannelijke senioren die kunnen 
zingen en acteren voor theatervereniging De Gouden 
Mix, die met een geheel nieuwe revueproductie 
start. Kom eens vrijblijvend kennismaken tijdens een 
repetitie op vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur in 
wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74.
De Gouden Mix is een amateurvereniging die bestaat 
uit 40 leden en vrijwilligers en bestaat sinds 2000. 
Er wordt vooral gespeeld voor KBO’s, bewoners van 
zorgcentra en Zonnebloemafdelingen. Interesse?  Bel 
naar 013 4563285 of E info@degoudenmix.nl
Meer info: www.degoudenmix.nl.

Alleenstaande moeder zoekt een handige naaister 
die, tegen een kleine vergoeding, simpele tuniekjes/
jurkjes kan maken. Een mevrouw die kleding maken 
als hobby heeft. Ik heb veel stofjes maar niet de 
handigheid om er zelf iets van te maken. Graag zou 
ik dit van u leren. Reageren? Schrijf een brief onder 
nummer 2016-5-5

Als gepensioneerde man ben ik op zoek naar een 
booteigenaar die het leuk zou vinden als ik wat 
onderhoud aan de boot zou verrichten. In ruil 
daarvoor zou ik graag eens een keer met de boot gaan 
varen. Ik ben in het bezit van het klein vaarbewijs 1. 
Reacties of inlichtingen: aghjbergmans@home.nl

Trimfiets te koop van het merk Buffalo.  
Prijs € 75,00. Voor reacties: tel 06 164 53 094.

Redt uw video’s en laat ze digitaliseren op dvd.  
Video’s: VHS, VHS-C, Hi8 en DV mini bandjes. Dit 
kan ook bij uw muziekcassettebandjes. Snel en 
betrouwbaar. Inlichtingen via tel 06 303 82 142 of 
vdv@ziggo.nl 

Tweepersoons infraroodcabine, gemaakt van 
Canadees cederhout, merk Armstark, model AWE120, 
afm. 114(b) x 186 (h) x 102 (d) cm, eenvoudig te 
monteren d.m.v. Easy-Clip-systeem. Ideaal voor 
mensen die thuis comfortabel willen relaxen. De 
warmtestraling biedt heerlijke ontspanning en is  
goed voor de spieren, zowel voor als na het sporten. 
Meer informatie: tel 013 571 05 51

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 2016-1-1.  

Wij sturen uw brief dan ongeopend door.
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OUD & NIEUW  
“VERDWENEN RAUWbRAkEN”

En zo is een van de laatste hiaten in de vele publicaties over de Tilburgse historie ook opgevuld want over 
de Rauwbraken was nog nooit iets verschenen tot Theo in 2011 het boek Stenen uit Rauwbraken (over de 
baksteenfabricage) publiceerde: “Ik had nog zoveel stof over dat een tweede boek voor de hand lag. Zelf ben 
ik geboren en getogen in de Nautilusstraat in Loven, ooit de Nieuw-Lovenstraat, dus vandaar mijn interesse in 
dit gebied.”

En wat voor gebied. In de Middeleeuwen was de Rauwbraken een oerlandschap van heide en bossen, 
vervolgens een boerenlandschap en uiteindelijk een leemputtenlandschap, want overal groeven de 
aanwezige steenfabriekjes leemkuilen. Leem was de grondstof voor de baksteenfabricage. Theo: “Die 
leemputten liepen vol en werden ’s zomers gebruikt om te zwemmen en ‘s winters om te schaatsen. Een 
moerassig gebied van leemputten, wei- en hooilandjes, ruigtes en kleine bosschages. Er zaten ontzettend 
 veel vogels zoals bonte strandlopers, rietganzen, zwarte sterns en aalscholvers.”

En midden in die natuur stonden boerderijen, roemruchte cafés zoals die van Bakkers, Melis en  
Kluijtmans en her en der een steenfabriek.

CONTOuREN VAN EEN THEETuIN
Het boek is opgebouwd als een virtuele wandeling door het verleden: “Ik neem de lezer als het ware aan de 
hand mee naar het gebied vanaf zo’n 100 jaar geleden. We bewandelen de Nieuw-Lovenstraat en de overige 
zandpaden. We bezoeken de boerderijen, de toenmalige bewoners en café de Kluit, gerund door broer Jo en 

tekst Betty Montulet & archief Theo van Etten

Volgend jaar februari verschijnt het boek Vergeten Rauwbraken: de geschiedenis 
van een voormalig natuurgebied in het noordoostelijk deel van tilburg. De meeste 
tilburgers kennen de naam waarschijnlijk alleen van het gelijknamige zwembad in 
berkel-Enschot. maar veel ouderen koesteren nog weemoedige herinneringen aan 
dit idyllische gebied, bekend van de leemputten en de vele vogelsoorten. Een waar 
lustoord dat schrijver theo van Etten aan de vergetelheid heeft weten te ontrukken.
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zus Rika Kluijtmans. Dat was toentertijd een begrip 
in Tilburg. Daar streken gezinnen na hun zesdaagse 
werkweek op zondag neer in de theetuin. En 
vandaaruit was het wandelen en fietsen zoals in 
het Moerenburg van nu.” Zo bestrijkt het Joplinpad, 
gelegen tussen de Jac. van Vollenhovenstraat en 
de Centaurusweg in Quirijnstok nog een deel van 
de vroegere Nieuw-Lovenstraat. Waar dit pad naar 
het zuidwesten afbuigt stond vroeger ongeveer de 
Kluijt. En omdat het café het laatste restant was van 
de Rauwbraken, staat die foto op de cover. Theo: 
“Jo en Rika hebben daar tot op het laatst gezeten 
in een soort niemandsland. Het stukje bos met die 
boom van de foto staat er nog en de contouren van 
de populaire theetuin en speeltuin zijn ook nog te 
onderscheiden. En ook de rododendrons bloeien er 
nog.”

O EN VOORGOED VOORBIJ…
Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij, dichtte J.C. 
Bloem al. Waarom spreekt dit gebied toch zo tot 
de verbeelding? Theo: “Het was een uniek gebied 
waar veel oudere Tilburgers – zelf ben ik helaas te 
laat geboren –  nostalgische herinneringen aan 
bewaren. Mijn enige herinnering is dat ik aan de 
hand van vader over het zandpad richting De Kluijt 
liep. Maar van familieleden en bewoners hoorde ik 
zoveel verhalen hoe mooi en onvervangbaar het 
was. En toen werd het in de vroege jaren zestig in 
een klap van de kaart geveegd. Moest het plaats 
maken voor industriegebied Loven. Ook toen al 
was er fel protest, zowel van natuurliefhebbers als 
van de steenfabrikanten maar vergeefs. En toen 
kwam er een soort geel duinlandschap voor in de 

plaats. Spuitzand uit de Beekse Bergen verdreef het 
moeras. “En toen zat de hele buurt in de duinen, op 
het strand, maar dan zonder zee om de hoek”, zegt 
Theo. 

WILLEN WETEN HOE HET WAS
Er zijn ook oudere anekdotes in zijn boek te vinden: 
“Dankzij de Rauwbraken was het bijna afgelopen 
geweest met ons koningshuis, vertelt Theo, “prins 
Willem V bezocht in de 18e eeuw het gebied maar 
werd overvallen door struikrovers; hij werd natuurlijk 
goed beschermd als vorst maar in die tijd was de 
Rauwbraken woest en onherbergzaam. Rauwbraken 
betekent letterlijk ruig en onontgonnen land. Daar 
ging je niet alleen naar toe want je kon zo een riek 
in je rug of een mes in je donder krijgen.”

Watermolen bij een leemput



Dolgraag dit boek lezen? 

Het verschijnt bij voldoende 
intekening. Vanaf 6 december 
te bestellen voor de voorinteken-
prijs van €17,50 via de site van 
drukkerij Gianotten. Daarna 
kost het €22,50 in de winkel. 

Voor meer informatie:  
Theo van Etten, E: tee.joo@live.nl
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Theo is geen historicus van huis uit maar enorm 
geïnteresseerd in de geschiedenis van Tilburg. 
“Dit boek is toegankelijk geschreven, met veel 
anekdotes en afbeeldingen, dus het leest lekker 
weg. En het is volledig in eigen beheer gemaakt. 
Al het onderzoek  in de archieven en de literatuur 
is zelf uitgevoerd net als de lay-out en het is dat 
ik geen drukpers heb, anders had ik het boek 
ook zelf gedrukt.” Zijn motief? “Willen weten 
hoe het ooit was en of  daar nu nog iets van 
terug te vinden is. Zoals oude structuren, delen 
van gebouwtjes, desnoods een paaltje. Zoals de 
boom en het bosje van café de Kluit. Dat vind ik 
dan mooi om te zien.”

Nieuwlovenstraat in de fifties



Wat zou het thema Oud & Nieuw zijn zonder artikel over een echt Tilburgs familie-
bedrijf? Een van de oudste, zo niet het oudste, is slagerij LeJeune in de Willem II straat, 
al meer dan 100 jaar een begrip in Tilburg. Vier achtereenvolgende generaties hebben 
daar op ambachtelijke wijze vlees gemaakt en verkocht; Jean-Maurice LeJeune is 
voorlopig de laatste van de stam.

tekst Betty Montulet & fotografie archief LeJeune

Op de eerste gevelsteen staat het jaartal 1875; het jaar 
dat grondlegger Leo LeJeune de deuren opende, die 
sindsdien niet meer zijn gesloten. Zonen Jean, Joop 
en Mathieu ontwikkelden de zaak verder en kleinzoon 
Jean LeJeune bestierde ruim 40 jaar met passie de 
slagerij. Huidige eigenaar Jean-Maurice: “Ik ben nu 
al 18 jaar met veel plezier met mijn vak bezig en dan 
te bedenken dat ik eerst in de autobranche zat! Mijn 
vader is kerngezond en loopt nog elke dag rond in de 
zaak. Hij heeft een ton aan ervaring dus dat is een hele 
geruststelling. En de vijfde generatie, mijn 10-jarige 
zoon Oliviér, vindt het heerlijk om af en toe te helpen in 
de slagerij en de werkplaats.” 

Waardoor houdt slagerij Le Jeune het zo lang al vol? 
Jean-Maurice: “Het is bij ons in de familie een traditie 
om lekker eigenwijs te zijn. Je eigen koers varen en niet 
met alle trends mee wapperen. Doen waar je goed in 
bent. Het is niet voor niks dat ex-Tilburgers als ze weer 
eens in de stad zijn rechtstreeks naar LeJeune komen 
voor hun fijne vleeswaren. Daar ben ik best trots op. 
Trouwens, vele vaste klanten komen van generatie op 
generatie bij ons in de zaak; wij kennen hele families en 
hun gewoonten.” 

DuITS ZWIJN
De zaak overleefde recessie na recessie en ook twee 
wereldoorlogen. Jean-Maurice: “Tijdens de laatste 
waren we gesloten. In de paasetalage was een Duitse 
soldaat afgebeeld als zwijn. Dat was pure lef van ons en 
de bezetter had weinig gevoel voor humor.” Maar dat is 
niet alles. Jean-Maurice: “Algemeen geldt: schoenmaker 
blijf bij je leest maar voor ons geldt: ‘slager blijf bij je 
vlees’. Onze concullega’s doen tegenwoordig alles om 
hun omzet uit andere zaken te halen. Wij houden ons 
bij traditionele gerechten zoals bijvoorbeeld tête de 
veaux; zelfgemaakte ragout van de kop van het kalf, 

onze leverworst en onze eigengemaakte zure zult, 
daar staan we om bekend.”  Het geheim van de slager: 
“Van A tot Z gebruiken wij de koe, het kalf, het varken. 
Het oude ambacht verdwijnt meer en meer want het 
uitbenen wordt uitbesteed aan het abattoir. Iemand die 
met z’n handen nog iets kan maken dat vind ik mooi.” 
Hoogtepunt in al die jaren? “Dat Paul de Leeuw ons 
helemaal vanuit het Gooi vernoemde: onze leverworst 
en vleessalade vond hij om ‘je vingers bij af te likken.’ 
Nou, mooiere reclame kun je niet krijgen, toch? En dat 
hij het oprecht meende, dat maakt ons bijzonder trots!”

SlAgERIj lEjEUNE  
“Al 140 jAAR jE EIgEN kOERS VAREN.”
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Eerste generatie LeJeune
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‘VERHUIzEN    
WORDt NU EEN   
mAkkIE’

bb DIENStEN

Ben je al wat ouder en zie je tegen een verhuizing op? Geen zorgen. Verhuisbedrijf BB 
Diensten - de specialist in het betaalbaar en zorgeloos verhuizen van senioren – kan 
je daarbij helpen. In een totaalpakket regelen ze alles voor je - van A tot Z.  Van het 
Afsluiten van het licht in het oude huis tot de Zolder inrichten in het nieuwe huis. 
En die moeizame verhuizing wordt dan een droomgebeuren.

tekst & fotografie Hans Peters

Zoals bij Hennie Schaapveld (88).  Hij is bijzonder 
blij met BB Diensten. Vandaag verhuist hij van 
de Olststraat in de Reeshof naar servicecentrum 
Het Laar. Hennie: “Vanochtend stond voorman 
Daan met zijn jongens al om acht uur voor de 
deur. In twee vrachtwagens hebben ze de spullen 
ingeladen. Daarna zijn we naar Het Laar gegaan. 
Het is nu twaalf uur en mijn appartement is nu al 
bijna ingericht. Zo is de verhuizing in een vloek en 
een zucht geregeld.” Hennie, zijn dochter Marja en 
haar man vertellen waar de kasten moeten staan 
alsook de tuinset op het balkon, met uitzicht op 
de vijver en fontein en de lommerrijke tuin van 
Het Laar. Hennie: “Wat een uitzicht! Wat een ruim 
appartement. Dit wordt een mooi huisje.” Hennie 
heeft bewust gekozen voor Het Laar, een veilige 
omgeving die meer zorg en meer uitjes biedt 
dan de Reeshof. Hennie: “Ik heb 12 jaar met veel 
plezier in de Olststraat gewoond, maar het is daar 
zo geïsoleerd. Voelde me hulpeloos en onveilig. 
Als je uitglijdt in de badkamer, kan het goed zijn 
dat er twee dagen niemand komt. Hier is altijd 
volk en is iedereen even vriendelijk. Het eten is 
een groot sociaal gebeuren. Ik kan hier weer een 
normaal leven opbouwen.” Marja vult daarop aan: 
“Mijn moeder is afgelopen jaar overleden en mijn 
vader werd steeds hulpbehoevender. Hij stond al 

twaalf jaar ingeschreven voor een aanleunwoning 
en we zijn actief op zoek gegaan. Bij Het Laar kan 
hij zelfstandig wonen en heeft hij geen indicatie 
nodig. Bovendien was het Laar al vertrouwd voor 
hem. Mijn schoonmoeder woont hier ook dus hij 
kende de woning en hij bezocht ook regelmatig 
het restaurant.” Hennie vindt het heel belangrijk 
om samen te eten. “Mensen om je heen is het 
belangrijkste wat er is. Maar de omgeving speelt 
ook een rol. Veilig en vertrouwd. En dan de 
activiteiten die ze bieden zoals film, concerten, 
zangkoren, biljarten en jeu-de-boule.” 

NIET ONBEKOMMERD ACHTERLATEN  
Sinds 2009 runnen Barry en Betty Brocken BB 
Diensten. Barry: “Wij zijn er speciaal voor senioren, 
alleenstaanden, studenten en minder-validen. Ik 
zet me voor deze mensen in, omdat ze vaak alleen 
zijn en niet kunnen terugvallen op een netwerk. Ik 
wil hen niet onbekommerd achterlaten. Daarom 
vervoeren wij niet alleen hun eigendommen, maar 
zorgen er ook voor dat de oude woning spic en 
span opgeleverd wordt en dat bijvoorbeeld de 
elektriciteit wordt afgesloten. En dat in de nieuwe 
woning lampen worden aangesloten, gordijnen 
en schilderijen worden opgehangen en dat er zelfs 



wordt geschilderd of het internet aangesloten. En 
dat alles vaak in 1 dag. Onze jongens zijn erg bij 
hen betrokken en krijgen daardoor een binding.”
BB Diensten regelt ook interne verhuizingen 
van cliënten bij zorginstellingen. Dan gaan de 
begeleiders met cliënten een dagje weg en wordt 
de verhuizing compleet verzorgd.  Barry: “In 2010 
bijvoorbeeld hebben we 20 jongeren met een 
geestelijke beperking van de ene naar de andere 
locatie verhuisd. Binnen vier dagen was alles 
in- en uitgepakt, overgebracht en gemonteerd. 
Dat was een enorme uitdaging, maar alles verliep 
rimpelloos. Dat is me altijd bijgebleven “

ALLE ZORG UIT HANDEN
Hoewel BB diensten zich met name richt 
op senioren en hulpbehoevenden weten 
steeds meer mensen hen te vinden voor 
reguliere verhuizingen. Barry: “Die vinden zo’n 
totaalpakket ook wel fijn. Maar de focus blijft 
op zorgverhuizingen. Die moeten vaak op korte 

termijn gebeuren en wij kunnen dat in no time 
regelen.” Jeanne van Berkel kan daarover mee 
praten: “Ik ben al op leeftijd en mijn dochter heeft 
last van haar rug. Lastig als je moet verhuizen. 
De mensen van BB Diensten hebben me alle zorg 
uit handen genomen. Ik hoefde alleen maar te 
zeggen waar de spulletjes moesten staan en alles 
werd geregeld. Kan het iedereen aanbevelen.” 
Ook Hennie raakt maar niet uitgepraat over zijn 
verhuizing naar Het Laar. “Al dat groen om me 
heen. De tuin, de vijver, de bomen. Zo stijlvol, zo 
luxe. Ik kan mijn geluk niet op. En zeker na deze 
mooie verhuizing door BB Diensten.”

Hennie zit er warmpjes bij deze winter.
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Ook gebruik maken van de service 

van bb Diensten? Neem dan 

contact op met www.bb-diensten.nl 

of bel: 013 – 463 09 20.



Sinds 1990 heeft het CNGO 
middels haar BOCAM 
beroepsopleiding vele 
therapeuten en coaches 
opgeleid en meer dan de helft 
van alle docenten in Taijiquan 
en Qigong.

Van Bewegings- tot Voeding-
sleer. Het CNGO biedt een 
breed scala aan workshops, 
evenementen en cursussen.

Leer om gezond en bewust te leven bij het CNGO

De Chinese Natuurfilosofie (het Taoïsme) zegt:
Een gezond lichaam geeft een gezonde geest en vice versa.

Groeseindstraat 91
5014 LV, Tilburg

013 - 577 02 61
email: info@cngo.nl

Gebaseerd op de oude Chinese 
Natuurfilosofie en Beweging-
sleer. O.a. Qigong, Taijiquan, 
Wapenvormen, Yoga en Wing 
Chun Kung Fu.

Behandelingen en therapie 
gebaseerd op de oude Chinese 
Natuurfilosofie en Traditionele 
Chinese Geneeswijze.

De Chinese Natuurfilosofie is zo’n vierduizend jaar oud, 
maar nog steeds de meest gebruikte filosofie in de wereld!

Sportschool & Therapie Opleiding & Cursussen

OP ZOEK NAAR WERK?
Begin 2017 goed: kom naar Kracht on Tour in Tilburg!
Kracht on Tour staat voor vrouwen die vooruit willen,  
kansen grijpen, hun eigen geld willen verdienen. Voor jou dus! 

- Ontmoet inspirerende vrouwelijke ondernemers zoals  
 de Tilburgse zakenvrouw Rian Donders en Karin Bruers

- Maak kennis met diverse werkgevers voor  
 leerwerk- of stageplekken;

- En werkgevers die vacatures hebben

- Start met een (taal)cursus of opleiding

- Deel ervaringen met andere vrouwen

Van harte welkom op donderdag 19 januari 2017 in  
Concertzaal  Tilburg, Schouwburgring , 9.15 tot 12.30 uur.  
Gratis toegang. Meld je alvast aan: info@fenikstilburg.nl. Dan 
kunnen we nog beter inspelen op jouw wensen. 

Meer info: www.fenikstilburg.nl. 
De gemeente Tilburg, het ministerie van OCW & 
Menss zijn partner van Kracht on Tour.
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Een portret van mgr. Zwijsen • Een martelaar in het archief • Een foto van 
Peerke Donders • Ik zag twee beren • Enkele sporen van Cola Debrot 

• Een fotoalbum uit Suriname • Agnus Dei: een gewaardeerd cadeautje van 
de paus • Sprookjes uit de toverlantaarn • Twee hemelse jongelieden • De 

fraters-zoeaven brachten in 1868 een relikwie mee uit Rome • De vignetten 
van frater Bosco van den Boom • Fraters in de tropen • Nachtelijk tekenaar 
• Een schilderij van Peerke Donders • Huize Steenwijk: Togen in lanen en 
dreven • Zwart op wit: fraters in de sneeuw en op het ijs • Het wereldbeeld 

van frater Albanus • Een frater-beheerder van het landgoed Sparrenhof 
• Een verluchte brief van Frans van Noorden • Het moederhuis
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Tony Ansems
Leo de Beer 

Piet van Beers
Piet Brock 

Frater Francino
Geri

Leo Heerkens
Piet Heerkens 

Jodocus 
Jan Hoogendoorn 

Kis-ke
Lechim 

Jan Naaijkens
Erik van Os

Frank van Pamelen
Esther Porcelijn 

Jan van Rijthoven
Cees Robben
Ed Schilders

Lauran Toorians
Jace van de Ven

Henriëtte Vunderink 
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IK PRAOT NIE FRÊET

Ik ken uw rijmpies niet waarderen…Ach… dat is geen Hollands lied…Oh zo boers… en plat… waratje…Neen, dat taaltje legt me niet…
Ja… zo zien ik het mijn waarde…Schoon ik Brabant kan ja… enHem zijn schoonheid heb bezongenIn ons fraaie A.B.N….

Zeeker… zik… gij zèèt ne dichterEn ik enkelt unnen boerDie al ploegend rèèmt en rèèmelt…Unnen boersen troebadoer…

As ik ploeg hier in men streekenEn de voor trek dur ’t laand Scheurt den grond die blinkt as omber…Hèr en dèr… aon alle kaant…
Geurend leet ie vur me open…En dan treej ik diejen grondWaor veur men al onzen vadder…En ôok zèènen vadder stond…

En in stilte praot ik zuutjesMeej den ekker schôon en rèèk…En ik prèès ’m vur z’n vruchten…Jè… dè zeg ik ’m gelèèk…

Dan gao’k dichten… meej permissieHôog-geleerde… school-poeet…Ôoh zôo plat… en nie in’t taoltjeDè me schôols wier opgeleet…

Een bloemlezing van gedichten 
in de taal van Tilburg en omstreken

Ik praot nie frêet

Samengesteld door Ed Schilders

324833_inTilburg_5_Omsl.indd   1 10-04-14   15:46

G
ren

zeloos T
ilbu

rg 1914-1918

Grenzeloos Tilburg 
1914-1918
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Een stad vol vluchtelingen

tilburgni

Onder redactie van
Astrid de Beer, Berry van Oudheusden, Ronald Peeters, Ed Schilders
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Alleenhouderstraat • Besterdplein • Bosscheweg • Bredaseweg • 
Broekhovenseweg • Capucijnenstraat • Emmastraat • Gasthuisstraat • 

Goirkestraat • Hasseltplein • Hasseltstraat • Heikant • Heuvel • 
Heuvelstraat • Hilvarenbeekseweg • Industriestraat • Julianapark • 

Koestraat • Koningshoeven • Korvelplein • Korvelseweg • 
Lange Nieuwstraat • Markt • Moerstraat • Molenstraat • Nieuwlandstraat • 

Noordstraat • Oudedijk • Paleisstraat • Piuspark • Rosmolenplein • 
Spoorlaan • St. Josephstraat • Stationsstraat • Stuivesantplein • Tuinstraat • 

Wilhelminapark • Willemsplein • Willem II-straat • Zomerstraat • 
Zwijsenstraat

Tilburg in kleur 
1900-1930
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Ronald Peeters

De mooiste ingekleurde ansichtkaarten
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Van Acacia
tot Zilverlinde
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De mooiste bomen 
van Tilburg

Han van MeegerenEen rondleiding langs Tilburgse bomen. De mooiste bomen worden belicht maar tevens de bomen 
met het mooiste verhaal! Wat is de dikste boom van Tilburg? Welke verhalen vertellen de Tilburgse 
bomen ons? Waar is deze boom gebleven? Waarom staat er een oude berceau achter het klooster van 
de Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart? Laat Norbert Schoffert aan de Goirkestraat nog een 
groene erfenis na? Waar staat de oudste boom van Tilburg? Op deze en vele andere vragen, geeft dit 
boek een antwoord. Het al dan niet verborgen monumentale groen van Tilburg (Berkel-Enschot en 

Udenhout) wordt besproken en in een historisch perspectief gezet.

326574_inTilburg_7_Omslag.indd   1 11-09-14   16:01
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Berry van Oudheusden

Moord en doodslag in Tilburg 1868-1972

De eerste • De hinderlaag • Het criminele milieu • De lijdensweg • Moord in 

Berkel-Enschot • De slachter • De kleine rechter • De gruweldaad • Het kind en het 

water • Hersendood • Het spookhuis • Het vuur • Hoogspanning • De laatste woorden 

• Het familiedrama • Uitgaansgeweld • De moord van Broekhoven • Geest van zout • 

Het grote verlies • Schoten in het donker • Moord in het logement • Bijna thuis • De 

uitgestelde dood • Licht in de duisternis • Hamer en bijl • Het mysterie • Een koude 

nacht • Liefde en dood • De brute moord

326606_inTilburg_8_Omsl.indd   1 14-10-14   16:19

Ad van Ameijde, Pierre van Beek, Piet van Beers, Henri Berssenbrugge, Victor van 

Beurden van Schoonhoven, Lodewijk van den Bredevoort, Harrie Corvers, Gerard 

de Croon, J.L.F. Dankelman, A.J.A.C. van Delft , Kees Donkers, Anton Eijkens, Joep 

Eijkens, Jan Hul, Harrie Janssens, Jef van Kempen, Frank Klaroen, Marius Klabbers, 

Hendrik de Laat, Lechim, Frans Mandos, Kees Mandos, Uri Nooteboom, Hendrik 

Palier, Ronald Peeters, Evert Pierson, Bernard van Rijthoven, Cees Robben, Ed 

Schilders, Elie van Schilt, Louis Schmidlin, Gerard Steijns, Krelis Swaans, Jan Swolfs, 

Luc Verschuuren, Henriëtte Vunderink, Albin Windhausen, Diederik Zijnen.

De kapel 
op de Hasselt

Een bloemlezing uit het werk 
van 40 Tilburgse auteurs

tilburgnitilburgni
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!   Ed Schilders
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Ik kan het niet
langer houden!

Berichten over poep, pies en winderigheid 
in Tilburg en aangrenzende hogedrukgebieden

Ed Schilders

Kleine katechismus van de Kruikezeiker

De plattegrond van de onderkant
De straten - Urinoirs - Riolering - Beerputten - Blauwsloten - Huisjes

Het woordenboek van de onderkant
De achterkant - De voorkant - Bij wijze van spreken - Karakterleer

Het dagelijks leven
De garderobe - De ziekteleer - De pot - WC-papier

De wereld van het kind
De grote school en de kleine boodschap

Rijmpjes - Spelletjes - Raadseltjes - Plagerijen - Versjes - Schelmenstreken

Onze vrienden de dieren

Tussen de Tilburgse schuifdeuren
Boer van Riel - Blenden Hannes - Koosje Koosje - Flip Slokop

328126_inTilburg_9_Omslag.indd   1 06-11-14   15:33
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van de dag

tilburgnitilburgni

Marcel de Reuver

Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg
in de tweede helft van de 20ste eeuw

Een nieuwe stadsdienst • Oranjefeesten • Tilburg aan de vuilnisemmer

Tilburg Pokkenstad • Start Avondvierdaagse • Wolcorso Tilburg

Willem II landskampioen • Nieuwe Heilig Hartstoet • Bels Lijntje

Tentoonstelling Hart van Brabant • De Koningswei gesloopt

Een nieuw station • Opening Stadsschouwburg

Treinbotsing op de kanaalbrug • Opening van de Maria-kapel

IJsbaan Theresia • Openbaar carnaval • Brand Vroom & Dreesmann

Bankoverval op de Heuvel • Redding Tongerlose Hoeve

De 150.000ste inwoner • Het Iglonium • Sluiting dierenpark

Koninklijk jubileum in Tilburg gevierd • De lindeboom legt het loodje

Het nieuwe Willem II-stadion • Zwembad Stappegoor

De herindeling van Tilburg en omstreken
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Jeroen Ketelaars
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

tilburgnitilburgni
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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.

tilburgnitilburgni

Tegendraads
Een Tilburgse roman

Ineke van Pelt

Tegen
draads  Ineke van Pelt
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Ed Schilders

Spotten en schelden in 
Tilburg, Goirle en ommelanden
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De Tilburgse popzaal Noorderligt, waar onder meer Bon Jovi, Marco Borsato, Motörhead 

en de Red Hot Chili Peppers optraden, was vanaf de opening in 1984 een begrip onder 

concertgangers. In dit boek blikken medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers, bezoekers 

en anderen terug op het bekende poppodium, dat in 1998 opging in concertzaal 013. 

Een terugkerend element in dit boek zijn concertverslagen die Lauran Wijffels als 

popjournalist voor het Brabants Dagblad schreef.

Podium van het zuiden 

1984 - 1998

Jeroen Ketelaars en Lauran Wijffels

tilburgnitilburgni
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Zak

Aankomst & Intocht

Baard & Hulpbaard

Het Grote Boek

Huisbezoek

De klomp zetten en uithalen

Klotteren

Mijter

Paard

Patroonheilige

Piet

Rijden

Roe

Schoensmeer

Schoorsteen

Nicolaas van Myra

Siendereklaos

Santa Claus

De oorlogsjaren

Waar woont Sint?

Tabberdzorgers

Staf

Stoomboot

Strooien

Surprise

Uitgepakt

Verlanglijstje

Ed Schilders

Sinterklaas in Tilburg

Van Aankomst

Zeven december
tot

Nu in de Tilburgse boekhandels:

Noorderligt
Podium van het zuiden 1984 - 1998

Door: Jeroen Ketelaars

De complete serie ‘In Tilburg’ vindt u op
www.boekenfabriek.nl > Brabant boeken.

E 15,95

340776_adv_DeDraad_97x142.indd   1 15-11-16   14:30



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
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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!







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.



Over ophalen gesproken; dat doen wij ook met 
jouw herbruikbare spullen. Gratis! Dat kan een 
bankstel zijn, maar ook tafels, stoelen, lampen, 
textiel, boeken, (defecte) fornuizen en wasmachines 
enz. Brengen mag natuurlijk ook altijd!
Afspraak maken? Bel  013 543 92 22
of mail naar info@poubelle.nl

Kringloopwinkel | Hoevenseweg 3
maandag 13.00 - 18.00 uur
di - vrij     10.00 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 17.00 uur

Inname goederen | Havendijk 20
ma - vrij     9.00 - 18.00 uur
zatezaterdag  10.00 - 17.00 uur

‘JE VERWACHT HET NIET’ 

DOE MIJ MAAR ZO’N
LEKKER BAKJE

(OF THEE)
VOOR NIKS

...VOOR DE LEKKERSTE KOP KOFFIE IN DEZE HOEK VAN TILBURG MOET JE BIJ LA POUBELLE ZIJN!
MAAR OOK VOOR EEN HEERLIJK STUK APPELTAART, EEN WARME PANINI

EN GEZELLIGE ‘PRAAT’ BEN JE WELKOM IN ONS KOFFIEHUUKSKE.

NATUURLIJK BLIJFT KRINGLOPEN ONZE ÉCHTE SPECIALITEIT.

DAAROM KUN JE BIJ ONS ALTIJD JE HART OPHALEN

AAN HET UITGEBREIDE WINKELAANBOD...
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 het lekkerste bakske van de buurt

 Geldig t/m 31 december 2016

KOFFIE

 
RESTAURANT CHEF’S LEVEL 
 
Iedere woensdagavond verzorgen de leerlingen van  het 
leerwerktraject Chef ‘s Level een heerlijk drie gangen diner.  
 
Tijdens deze sfeervolle restaurant avonden doen de  
leerlingen praktijkervaring op als kok en gastheer.   
 
Er wordt wekelijks één menu geserveerd. Wensen m.b.t. 
vlees, vis, vegetarisch en allergieën kunt u bij de reservering 
aangeven. 
 
ACTIE  FEESTDAGEN 
Tijdens de laatste weken van het jaar 2016 bieden wij onze 
gasten een extraatje aan. Tegen inlevering van deze bon zijn 
de kosten voor het drie gangen diner niet € 15, 50,  
maar € 12, 50 p.p. inclusief aperitief excl. drankjes. 
 
INFO 
Chef ‘s Level is een samenwerking tussen Jongerenwerk          
R-Newt, Bonheur Horeca Groep en Scholengemeenschap  
De Rooi Pannen. 
 
A Veemarktstraat 39 | T 013-5430140 |P Tilburg 
Reserveren ? chefslevel@r-newt.nl  
             

            chefs level 
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jONg & OUD  
SAmEN ONlINE!
Vanaf april 2017 kun je je weer inschrijven voor de computercursus Samen Online. Deze wordt drie keer per  
jaar gegeven (in februari, april en november) in MFA Het Spoor en wijkcentrum De Heyhoef. Al 1600 ouderen  
zetten sinds 2010 hun eerste digitale stapjes aan de hand van 1000 jongeren. Want dat is het vernieuwende  
aan Samen Online: ouderen met geen tot weinig digitale vaardigheden krijgen les van jonge studenten van  
de ICT-opleiding van het ROC in Tilburg en Sociaal Cultureel Werk van het Vitalis College in Breda.

Samen Online brengt jong en oud bij elkaar. Jong en oud die elkaar in het dagelijks leven nooit zouden tegenkomen, 
leren nieuwe vaardigheden en leven zich in in een wereld die ze niet kennen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: 
ouderen leren computeren en jongeren leren beter communiceren. En ook dat wederzijdse stereotypen vaak 
helemaal niet opgaan. Student Ymke Verwijmeren: “Voor mij zijn computerskills en social media vanzelfsprekend. 
Maar voor 65plussers is dat heel anders, heb ik gemerkt. Deze intensieve cursus is vooral leuk omdat de kloof tussen 
ouderen en jongeren verkleind wordt. Je hebt echt contact met ouderen en komt zo ook meer te weten over hoe zij 
vroeger leefden. Sommige studenten houden er een leuke band aan over waardoor ze na de cursus contact blijven 
houden. Ik kijk zelf met veel plezier op deze ervaring terug!”

MUIS ONDERSTEBOVEN
Haar collega: “Hier ben ik ineens de docent. En dan merk je dat ouderen niet eens weten hoe ze een computer aan 
moeten zetten. Of hoe een muis werkt. De helft van de tijd ligt-ie ondersteboven. En die zitten nu toch op Facebook 
met hun kleinkinderen. Dat heb ik ze geleerd. Nou, dat is best tof hoor!” “Jongeren zijn veel vriendelijker, geduldiger 
en beleefder dan ik had verwacht”, meldt een opgeluchte cursiste, “bedankt! Eindelijk kan ik zonder bibbers achter 
de pc zitten!” 

De kracht van een Samen Onlinecursus zit ‘m in de intensiteit: twee tot drie maal per week, de persoonlijke 
begeleiding (één jonge docent op twee ouderen) en de vele praktijkoefeningen. Na afloop van de cursus zegt de 
helft van de ouderen en jongeren een positiever beeld te hebben van elkaar. De vraag naar Samen Online neemt 
toe; daarom wordt er bekeken of er in 2017 ook in wijkcentrum ’t Sant een cursus kan worden aangeboden. 
Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers. Vindt u het leuk om met studenten en cursisten te werken in ons 
wijkcentrum en heeft u enige affiniteit met computers? Dan komen wij graag met u in contact.

In april start er weer een cursus bij MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, T 013 542 16 64,  
Jannie Haverkamp en wijkcentrum De Heyhoef, Kerkenbosplaats 1, T 013 572 83 83, Sjef van der Klein.
De cursusdagen zijn op dinsdag en donderdag (’s ochtends in Het Spoor en ’s middags in De Heyhoef ). 
De kosten bedragen €50, -. De Meedoenregeling is van toepassing.

 
DRAADLOOS

Wie wit wè



Voor de cadeaubonnen kunt u terecht bij de volgende 
verkooppunten: wijkcentrum Heyhoef in de Reeshof, 
MFA De Symfonie in Noord en de bibliotheken in 
Udenhout (Tongerloplein 15) en Berkel-Enschot 
( Eikenbosch 7). Op de cadeaubonnen staan de 
spelregels vermeld. Ouderen kunnen op maandag-, 
dinsdag- en donderdagochtend tussen 9 -12.00 uur 
uitjes boeken bij het servicebureau via 013 572 83 89.
 

13 DIPLOMA’S HOWIE THE HARP
De eerste lichting van 13 studenten van het 
opleidingscentrum Howie the Harp (RIBW) (zie 
De Draad no 2, editie Wellness) zijn geslaagd en 
kregen in november hun certificaat. Ze hebben 
nu allen een betaalde baan. Howie the Harp is een 
uniek opleidingscentrum waarin mensen met eigen 
ervaring in de psychiatrie en / of verslavingszorg 
zich op een laagdrempelige manier ontwikkelen tot 
ervaringsdeskundige beroepskracht. De zes maanden 
full time opleiding en zes maanden praktijkervaring 
worden gecombineerd met het werken aan eigen 
herstel en intensieve coaching. RIBW biedt een 
tijdelijke baangarantie binnen de eigen organisatie. 
Inmiddels is een tweede klas met 26 studenten 
gestart.

WINTERBORREL BIJ DE VRIENDSCHAPSBANK
Op zondag 13 december is er in Café Hoegaarden, 
Piusplein 2 vanaf 14.00 uur een winterborrel 
van de Vriendschapsbank. Aanmelden via E: 
annemarievermeulen@contourdetwern.nl. of  
T 013 542 16 64

De Vriendschapsbank is bedoeld voor 55plussers en 
heeft inmiddels al 365 deelnemers die met elkaar 
leuke dingen doen zoals wandelen, fietsen, een 
terrasje pikken, naar de film gaan, uit eten en nog veel 
meer. Inmiddels is er, behalve bij MFA Het Spoor, ook 
een inloop in de wijk de Blaak in het Sportcafé, Grebbe 
63, elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur en in de 
Reeshof in het wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 
1, iedere dinsdag van 10.00 – 12.00 uur. 
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CADEAuTIP VOOR DE fEESTDAGEN? 
EEN GEZELLIG uITJE MET DE OPSTAPBuS!
Bent u 65 plus en wilt u rond de feestdagen ook eens 
gezellig met leeftijdgenoten op stap? Dit kan met 
de OPSTAPbus. Mits afkomstig uit Tilburg, Berkel-
Enschot en Udenhout,  zelfstandig wonend en niet 
zorgafhankelijk. Maar een lichte mobiele beperking is 
geen punt want rollators kunnen mee.

Sinds kort zijn hiervoor ook cadeaubonnen 
beschikbaar. Deze kosten €5, 00 per stuk. Ieder ritje 
heeft een andere prijs en u kunt natuurlijk meerdere 
bonnen kopen (zie onderstaande verkooppunten).

De OPSTAPbus zorgt voor persoonlijke aandacht, 
nieuwe contacten, samen dingen doen en waar nodig 
lichte ondersteuning. Naast de chauffeur is er een 
begeleider aanwezig. In elke bus kunnen 7 mensen 
mee. U wordt thuis opgehaald en de uitjes variëren 
van gezamenlijk boodschappen doen op woens-
dagen tot een lunch of diner, een bezoek aan een 
museum, tuincentrum of verder gelegen attracties.  
Zie voor het programmaboekje van december 2016  
www.contourdetwern.nl/opstapbus 

NIEUWS
gAREN
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OuD & NIEuW
De 20 karakteristieke ‘witte woningen’ aan Ringbaan 
Zuid, de z.g. Maycrete-woningen worden over een jaar 
of drie gesloopt. Deze 70 jaar oude noodwoningen 
zijn, in het kader van de Marshallhulp, na de 2e W. O. 
geschonken door de Zweedse regering en zouden 
hooguit 15 jaar standhouden.

Maycrete is een samentrekking van de naam van 
ontwerper Maybeck en het woord concrete (beton). 
Woningcorporatie TIWOS heeft besloten de woningen 
te slopen (6 jaar geleden verdwenen er ook al 20) 
omdat renovatie van de stokoude woningen zo duur 
is dat zelfs nieuwbouw goedkoper is; Ringbaan Zuid 
is een goede locatie voor betaalbare nieuwbouw. De 
veelal oudere bewoners zijn vaak gehecht aan hun 
huis maar krijgen van Tiwos drie jaar de tijd om een 
passende woning te vinden. In de wijk Bokhamer  
( ‘t Zand) staan nog 24 Maycretes (Makrietjes in de 
volksmond), die uit cultuurhistorische overwegingen 
wel gerenoveerd zijn en inmiddels een gemeentelijk 
monument. Van de ‘Makrietjes’ aan de Ringbaan Zuid 
wordt onderzocht of er twee in het openluchtmuseum 
in Arnhem voor het nageslacht bewaard kunnen 
worden. 
 

MINDER VALLEN MET VIRTuELE LOOPTRAINING 
Het aantal ouderen dat valt met fatale gevolgen is 
vorig jaar dramatisch toegenomen. Een op de drie 
65-plussers valt minimaal een keer per jaar. Van 
ouderen met dementie of Parkinson valt maar liefst 
60 tot 80% een of meerdere keren per jaar. Een val 
vaak leidt tot afhankelijkheid, sociaal isolement 
en ziekenhuisopnames. Hoewel er veel aandacht 
is voor valpreventie ontbreekt het nog aan goede 
preventieve maatregelen. Een looptraining met virtual 
reality (virtuele werkelijkheid) helpt ouderen effectief 
om minder te vallen, concluderen onderzoekers van 
het Radboud UMC. 

Het risico op vallen neemt toe als ouderen het 
vermogen verliezen om met obstakels om te gaan 
tijdens het lopen. De deelnemers aan het onderzoek 
liepen op een loopband waarbij een camera hun 
bewegingen registreerde. De proefpersonen leerden 
ook om obstakels te omzeilen en opdrachten uit te 
voeren. Deze training leverde een valreductie op 
van 42%. De virtual reality-training is gemakkelijk 
toe te passen in sportscholen, woonzorginstellingen 
of revalidatiecentra. Vooral patiënten met 
bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson, 
reageren goed op deze vorm van training.

WE HELPEN.NL
Sinds dit najaar is de site wehelpen.nl/tilburg 
gelanceerd. Op een simpele manier kun je GRATIS 
informele hulp vragen en aanbieden. Wil je 
gezelschap, samen gaan poolen, hulp met de pc of 
met de financiën? Of je hebt zelf geen groene vingers 
en kunt goed die van een ander gebruiken om je tuin 
winterklaar te maken? Of omdat het een kleine moeite 
is om ook de hond van een ander even uit te laten of 
een boodschapje mee te nemen? Inmiddels hebben al 
700 Tilburgers zich aangesloten. Want elkaar helpen is 
vanzelfsprekend.

Ondersteuning nodig bij aanmelden en gebruik? Dan 
kun je terecht bij de Steunpunten Vrijwilligerswerk van 
ContourdeTwern; bel met het Adviespunt: T 013 549 
86 46 of E: adviespunt@contourdetwern.nl



www.puur-culinair.nl
Bent u benieuwd naar onze gerechten 
of heeft u vragen?
Bel dan naar (013) 4645446.  
Wij helpen u graag!

Wilt u thuis genieten
van onze gezonde,  
ongekend lekkere  

maaltijden? 
Puur Culinair kookt  

ook voor u!

Uitgebreide keuze
U kunt kiezen voor typisch Hollandse 
gerechten, heerlijke Italiaanse gerechten of 
voor gerechten uit de Oosterse keuken.  
 
Volgt u een dieet of eet u bijvoorbeeld graag 
vegetarisch? Ook hiervoor is een breed 
assortiment beschikbaar. 
 
Bij Puur Culinair bepaalt u zelf hoe uw 
maaltijd wordt samengesteld.  
Wij varieren zodat u kunt combineren.
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Kiezen 
Keuze uit ‘Puur voor U’ producten (in losse 
verpakkingen) of  ‘Menu op maat’. 

Bestellen
Bestel via menukaarten, bestelformulieren of 
op internet.

Bezorgen
Onze vrijwilligers brengen 1x per week de 
maaltijden bij u thuis. 

Bewaren
Bewaar de maaltijden in uw koelkast en bepaal 
zelf iedere dag wat u wenst te eten.

Aan tafel
Kies zelf het moment waarop u wilt eten. En 
geniet van een verse, verantwoorde maaltijd.

Vers & verantwoord
Eet u graag vers en verantwoord, 
dan bent u bij Puur Culinair aan het 
goede adres! 

Onze koks bereiden uw maaltijd met 
uiterste zorg. Ieder seizoen worden 
de beste ingrediënten en producten 
geselecteerd. We werken zoveel  
mogelijk samen met lokale 
ondernemers die dezelfde passie 
voor hun producten hebben als wij. 
  
De gerechten worden op bijzonder 
ambachtelijke wijze sous-vide 
bereid, zodat u verantwoord kunt 
genieten met behoud van pure 
smaken. 

FAMEUS vindt het belangrijk dat alle mensen de 
kans krijgen om zelf aan hun gezondheid te werken. 
Een gezondheid waarbij het niet alleen gaat over je 
beperkingen en kwetsbaarheid, maar over je herstel, 
ontwikkeling en ontplooiing. 

Daar moet je zelf ook wat voor doen. Zelf werken 
aan je herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Daarbij 
heb je hulp nodig van mensen om je heen, en 
daarvoor mogen de mensen om jou heen ook wat 
van jou terug verwachten. Je kunt jezelf immers 
alleen ontwikkelen en ontplooien door mee te doen. 
Dat betekent jezelf aanpassen aan je persoonlijke 
omgeving, meedoen en een bijdrage leveren. 
Hiermee aan de slag gaan noemen we herstel. 

Om daarbij te helpen biedt FAMEUS trainingen en 
arbeidservaringsplaatsen; ook leiden we mensen 
op tot ervaringsdeskundigen. Daarvoor werken we 
samen met verschillende instanties. 

Bij FAMEUS werken mensen die zelf ervaring 
hebben met het traject van herstel, ontwikkeling en 
ontplooiing. Dat betekent dat al onze medewerkers 
(betaald én vrijwillig) zelf bezig zijn met herstel, 
ontwikkeling en ontplooiing, en dat we anderen de 
kans bieden om dat ook te doen. Als individu, maar 
ook in teamverband. De vraag is steeds: waar ligt je 
kracht? Wat heb jij je omgeving te bieden? En wat 
wil je graag over 1 of 2 jaar bereikt hebben?

Loop gerust eens binnen  
bij een van de vestigingen  

van FAMEUS:

Mendelssohnstraat 21 in Tilburg 
Liniestraat 19 in Breda (Faam-fabriek)

Telefoon: 088 – 01.62.141 (secretariaat)
E-mail: infodesk@ggzbreburg.nl 

Website: www.centrum–fameus.nl

FAMEUS is onderdeel 
van GGz Breburg.



DE EIgENWONINgScHENkINg  
IS tERUg VAN WEggEWEESt!

In het jaar 2013 en 2014 mocht € 100.000 belastingvrij 
worden geschonken voor de eigen woning. Het 
kabinet bedacht deze maatregel destijds om de 
huizenmarkt te stimuleren. In plaats van met het 
geschonken geld een huis te kopen, werd door 
de verkrijgers echter met de schenkingen vooral 
afgelost op de hypotheek. Het kabinet is daardoor 
kennelijk geïnspireerd geraakt en heeft besloten 
dat de eigenwoningschenking een vaste plaats 
in de wet verdient. Hiermee hoopt het kabinet de 
eigenwoningschulden van woningeigenaren terug te 
dringen.

Vanaf het jaar 2017 kan dan ook een bedrag van maxi- 
maal € 100.000 belastingvrij voor de eigen woning 
worden geschonken. Voor ouders die hun kinderen 
willen en kunnen helpen is dat natuurlijk goed 
nieuws! Maar deze vrijstelling is niet uitsluitend 
voor ouders. Iedere Nederlander mag dit bedrag 
belastingvrij aan een ander schenken. Degene die de 
schenking ontvangt, hoeft dus geen familie te zijn van 
de schenker. Die ander moet dan tussen de 18 en 40 
jaar oud zijn. Het geschonken bedrag moet door de 
ontvanger worden besteed aan de eigen woning. Dat 
kan onder meer door een huis te kopen, een eigen huis 
te verbouwen of door af te lossen op de hypotheek. 
Ook is het niet verplicht om € 100.000 te schenken; 
het mag ook minder zijn. De schenkingsvrijstelling is 
wel eenmalig; je kunt dezelfde persoon één keer het 
vrijgestelde bedrag schenken. Maar als u in termijnen 
wil schenken dan mag dat ook.

OVERGANGSREGELING
Voor de schenker zijn er vaak twee redenen om 
een dergelijke schenking te doen. Zo kan de 
eigenwoningschenking worden gebruikt om er voor 
te zorgen dat in de toekomst minder eigen bijdrage 
voor de zorg hoeft te worden betaald. Meestal is 
het motief echter dat de verkrijger later minder 
erfbelasting hoeft te betalen.

Omdat er eerder ook andere vrijstellingen voor schenk-
ingen golden, is er een ingewikkelde overgangs- 
regeling. Hierdoor moet in sommige gevallen juist 
niet en soms juist wel al in 2016 geschonken worden 
om optimaal van de vrijstelling te kunnen profiteren. 
Met name voor de ouder/kind situaties waarbij de 
ouder het kind vóór 2010 geschonken heeft en 
het kind daarbij een beroep heeft gedaan op de 
eenmalige verhoogde vrijstelling van dat jaar, is het 
van groot belang om dit jaar nog een schenking aan 
uw kinderen te doen om er voor te zorgen dat u de 
gedane schenkingen de komende jaren aan kunt 
vullen tot € 100.000!

Mocht de verkrijger overigens de genoemde leef-
tijdsgrens al hebben bereikt, dan kunnen wij iets voor 
u betekenen als die verkrijger een jongere partner 
heeft, die wel aan de leeftijdseis voldoet. 

Mocht het grootste gedeelte van het vermogen “in 
de stenen” zitten of als de verkrijger ouder is, dan zijn 
er uiteraard ook mogelijkheden om in de toekomst 
erfbelasting te besparen. Hierbij kunt u denken aan het 
opstellen van een testament en het schenken op papier. 
Bij schenkingen op papier zijn er wel bepaalde voor- 
waarden waar u aan moet voldoen om het gewenste 
effect te bereiken.

Raadpleeg uw notaris om te bespreken 
wat voor u verstandig is!

juridische informatie

tekst: Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij
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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 2016
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.



APPELFLAP
BOOM
CONCERT
FEEST
FONDUE
GELUK
GEZOND
HAPJES

JANUARI
KAARSEN
KAARTEN
KALKOEN
KLOK
KNALLEN
KRIBBE
LEKKER

LEUK
OUDEJAAR
PIEK
PLANNEN
PLEZIER

Stuur uw antwoord voor 
13 januari naar:

Redactie De Draad 
p/a Spoorlaan 444

5038 CH Tilburg of naar  
dedraad@contourdetwern.nl

© Puzzelcorner.nl

En u maakt kans op een kadobon!
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LAAT UW 
OGEN ONZE

ZORG ZIJN

Zonnebril op sterkte al
verkrijgbaar vanaf € 99,-!

Dek risico op schade, verlies
of diefstal van uw (zonne)bril
via Oogwereld Garantplan! 

Voorkom mogelijke 
complicaties van diabetes

aan uw ogen! 

Multifocale contactlenzen
iets voor u? 

Oogwereld regelt de 
declaratie bij uw 
zorgverzekeraar!

Tuinstraat 34   Tilburg   T. 013 5441051   www.oogwereld.nl

Denken 
en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T

w w w.dktnotarissen.nl

fibromyalgie in Actie (fIA).
Heeft u fibromyalgie? Altijd pijn? Bij OCA  
Tilburg kunt u terecht voor een gespecialiseerd 
behandelprogramma. Dit is een programma 
dat is ontwikkeld door de Sint Maartenkliniek 
in Nijmegen. 

Intresse? 
Neem gratis en vrijblijvend contact op met 
OCA Tilburg, tel 013-535 87 01.
Zie ook www.oca.nl

Denken 
en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T

w w w.dktnotarissen.nl



Bij KOS Kappersopleidingen kunt u tegen een voordelig tarief 
terecht voor een nieuwe coupe. Alle behandelingen worden 
uitgevoerd door studenten, maar steeds onder deskundige 
begeleiding van onze ervaren docenten. Elke stap wordt door 
een docent nauwkeurig gecontroleerd.

U dient zelf een handdoek mee te nemen,
anders brengen wij € 0,75 in rekening.

Insulindeplein 18  l  5014 BD Tilburg  l   013-5426603

www.koskappersopleidingen.nl info@koskappersopleidingen.nl

Onze tarieven:

- wassen / knippen / drogen € 10,00
- wassen / watergolf € 11,50
- wassen / knippen / watergolf € 21,50
- wassen / föhnen € 11,50
- wassen / knippen / föhnen € 21,50
- permanent (alles inclusief) € 41,00
- verven vanaf € 23,00

Insulindeplein 18 - 5014 BD  TilburgInsulindeplein 18 - 5014 BD  Tilburg
013 - 5426603013 - 5426603

FYSIODRIEBURCHT
w w w . f y s i o d r i e b u r c h t . n l

Fysiotherapie | sportfysiotherapie | kinderfysiotherapie 
aquatherapie | dry needling | medical taping | peutergym 

kleutergym | jeugdsportles | medische fitness 
ladies fitness

Wagnerplein 3a
5011 LP Tilburg
Tel 0620448374 / 0643201995

FYSIODRIEBURCHT

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nederlands fijnste matrassen tegen veruit de laagste
prijzen worden gewoon gemaakt in…  Tilburg! 

Houten bedden, boxsprings en alle soorten matrassen,
in iedere gewenste maat. Persoonlijk advies en gratis en
geheel vrijblijvende haal- en brengservice 

06-12 13 34 00
7 dagen per week, 9-22 uur

Winkel:
Biss. Zwijsenstraat 41
5038VA Tilburg
open: woensdag en
zaterdag 10-17 uur

Houten bedden, met
en zonder laden in 
elke maat tot 230 cm!

Boxsprings vast en
verstelbaar in vele
varianten

Vakantiehotel Der Brabander koos voor 
haar super-de-luxe Wellness-suites ons 
topmodel: het “Fenomenaal” matras!

BYE BIKE SNORBROMMER.
Voor al uw fietsen groot en klein 
moet u bij Ton van de Klundert zijn.

Watertorenplein 4,013-4683289                        
Paletplein 31, 013-4674730               
www.fietstilburg.nl

NIEuW  IN ONS ASSORTIMENT
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ANNIE VERVOORt  
DE SPIl VAN WESt

Toch wordt het de laatste jaren moeilijker iemand te vinden. Uit de kast komen met je eenzaamheid is extra 
onbehaaglijk rond de feestdagen. Dan is de drempel net iets te hoog. “In ieder geval komt mijn neef Joep naar ons 
toe. Die heeft kind noch kraai. Dan zit hij  na afloop van de mis al als een kwispelende hond in de auto te wachten”, 
lacht Annie.

ZWAAN KLEEF AAN
Eerste kerstdag bracht ze altijd door met een buurman uit de wijk. Een vrijgezel met alleen nog een achterneef 
dus ook alleen op de wereld. Dan gingen ze naar het gebouw van de parochie St. Andreas met een speciaal 
kerstprogramma voor eenzame mensen. “Helaas kan hij dit jaar niet. Hij woont vanwege zijn dementie in Villa 
Anna. Hij kon echt niet meer alleen wonen, at niet meer en verzorgde zich niet meer. Dit jaar ga ik naar hem toe.”

Annie is typisch iemand die veel mensen naar zich toe trekt en ook makkelijk op mensen afstapt. “Ik kan met 
iedereen opschieten, bruin, groen, wit of zwart.” Ze woont al 48 jaar met veel plezier in de Kruidenbuurt en heeft 
het talent eenzame ouderen te ontdekken. Annie: “Als ik vermoed dat iemand eenzaam is, gooi ik eerst een flyer 
van De Ontdekking in de bus en ga ik later langs. Zo heb ik onlangs een eenzame vrouw meegenomen naar Van 
Harte Resto. Ze eet daar nu iedere week!” Waardoor het sociale leven in Tilburg-West, mede dankzij Annie een 
soort zwaan-kleef-aan-effect lijkt te hebben. 

LAAGDREMPELIG EN GOEDKOOP   
Door Contactcirkel De Ontdekking maken ouderen gemakkelijker contact, ontdekken ze gezamenlijke hobby’s en 
ondernemen ze leuke dingen met elkaar. Zoals een bezoek aan een concert of een simpele kaartmiddag. Annie: 
“De Ontdekking geeft een fijne draai aan je leven en vergroot je kennissenkring. Mensen hoeven zich bij ons niet 
eenzaam te voelen.” 

De Ontdekking heeft zo’n 85 deelnemers. Vorig jaar was het 10-jarig jubileum. Annie: “Toen hielden we een high 
tea voor 75 personen in MFA Het Kruispunt. Ook houden we een keer per maand een filmavond of gaan we uit 
eten. Binnenkort hebben we een uitstapje naar De Moer. Bij ons hoef je geen contributie te betalen. We houden 
het zo laagdrempelig en goedkoop mogelijk. Dat lukt dankzij onze vaste sponsors waarvan AH er een is, daar krijg 
ik altijd veel voor mekaar!”

tekst & fotografie Hans Peters

Al vele jaren staat Annie Vervoort (79) aan het roer van contactcirkel De 
Ontdekking in tilburg West. Die brengt (eenzame) ouderen bij elkaar. maar 
ze trekt zich ook het lot aan van ouderen die met kerst en oud en nieuw 
alleen zitten. Annie: “In mijn ogen zou dat niet moeten  mogen. Ik nodig elke 
kerst iemand uit die alleen is. Die persoon kan mee naar de mis, maar dat 
hoeft niet. Daarna is er bij mij thuis een uitgebreide koffietafel, samen met 
mijn kinderen, en sluiten we af met een borreltje.”



ZO DRUK ALS EEN POTJE MET PIEREN
Annie zit ook verder niet stil. Onlangs werd ze ambassadeur van Resto Van Harte en Eet Met je Hart. Maar jongeren 
hebben eveneens haar aandacht: Zo komen scholieren van het speciaal onderwijs De Bodde klusjes doen in het 
kader van een leerwerk-project: “Ik vind het enorm gezellig om jongeren over de vloer te hebben. Zo hebben 
vorige week Philip, Valentino en René mijn ramen schoongemaakt. Dat houdt mij ook jong.” Op woensdag is 
ze gastvrouw bij de geheugenfitness  in wijkcentrum ’t Sant, voor ouderen met geheugenproblemen. Met 
spelletjes en quizzen wordt de geest scherp gehouden. Donderdag gaat ze naar Artenzo van Amarant, de 
kunstclub voor mensen met een licht verstandelijke beperking: “Daar ben ik ‘tante Annie’ of ‘schatje’. Heerlijk 
om zo genoemd te worden. Op dit moment maken we bij de textielclub creaties voor de expositie van Artenzo: 
‘500 jaar Jeroen Bosch’. We hebben vogels met wijde vleugels geborduurd. En een skelet van gekleurde lapjes. 
Prachtig gewoon.” Donderdagavond is ze te vinden bij Van Harte Resto en op vrijdagmiddag organiseert ze 
mede de wijklunch in MFA Het Kruispunt. Dan is ze van half tien tot drie uur in de weer. Annie: “En neem ik 
iedereen mee uit mijn netwerk. Van kwetsbare ouderen tot daklozen. Ze weten dat ik geen nee kan zeggen en 
daarom heb ik het zo druk als een potje met pieren!”

EENZAAM MAAR NIET ALLEEN
Zo heeft ze ook Ricardo – een jongere van Amarant - onder haar hoede genomen. Annie: “Zeven jaar geleden 
vroeg een sociaal werker of ik hem beleefdheidsvormen bij wilde brengen. Ik heb hem meegenomen naar 
de spelletjesmiddag van De Ontdekking en hem de drankjes laten ronddelen. Iedereen was meteen weg van 
hem. Nu serveert hij bij de wijklunch.” Waar komt dat sociale hart vandaan? Annie: “Ik denk dat de eenzaamheid 
onder ouderen enorm is toegenomen, zeker vergeleken met zo’n 20 jaar geleden. De kinderen hebben geen 
tijd meer voor je door hun volle agenda’s en met een kwartiertje zijn ze weer weg.” Annie weet waarover ze het 
heeft; haar man overleed zo’n 12 jaar geleden. “En ook al komen mijn kinderen en kleinkinderen vaak, ‘s avonds 
en in het weekend zit je toch weer alleen.” Een toneelstuk over eenzaamheid, dat in 2005 werd opgevoerd 
in de Kievitslaer, werd de aanzet tot de Contactcirkel. Annie: “Dat stuk was voor mij zo herkenbaar. En toen 
(toenmalig) ouderenwerker Twan Lakeman mij benaderde is het balletje gaan rollen.”

ZIE VOOR MEER KERSTACTIVITEITEN WWW.DEDRAADMAGAZINE.NL
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ANDANtE cAfé

Een dierbare 

verliezen is heel 

zwaar. Maar als 

je het verlies geen 

plek geeft of  niet 

kunt verwerken 

wordt het extra 

moeilijk. Het 

herinnerings- 

moment van het 

Andante Café 

helpt je  vorm 

te geven aan de 

nagedachtenis van 

je dierbaren en 

met een tastbaar 

aandenken kom je 

thuis.

Bij het Andante Café kun je terecht voor een moment van bezinning en / 
of voor het delen van ervaringen met anderen. En er worden regelmatig 
lezingen of workshops gegeven over rouw  en afscheid nemen.  

VERBEELDEN WORDT VERWOORDEN
In de herfst gaven Fransje Nolet en Anita de Gouw de workshop ‘Ik hou 
je vast’ in het Andante Café. Ze runnen sinds 2015 het Beeld-Lokaal, 
een praktijk voor rouwverwerking door middel van beeldende therapie. 
Anita: “Beeldende therapie onderscheidt zich omdat praten over wordt 
gecombineerd met creatief bezig zijn. Soms zijn gevoelens gewoon niet in 
woorden te vatten. Verbeelden komt dan in de plaats van verwoorden.”

De workshop ‘Ik hou je vast’ staat stil bij troostrijke herinneringen aan 
de dierbare. Die worden eerst op papier geschreven en daarna omgezet 
in een tekening. Fransje: “Iedereen kan deelnemen, je hoeft echt geen 
creatieve hoogvlieger te zijn. Door de opdracht en onze gesprekken geven 
wij deelnemers wat houvast om de herinnering in beeld te brengen. In een 
prettige en vertrouwde sfeer kun je dan aan het werk.”

Marleen ziet in abstracte vormen in primaire kleuren een herinnering aan 
haar dochter Anne. Marleen: “Anne was 25, erg jong en erg ziek. Ze besloot 
drie jaar geleden zelf uit het leven te stappen. Het was een heftige periode. 
Een herinnering die me altijd troost, is dat we samen naar de bossen bij 
Oisterwijk fietsten. Die wil ik nu in beeld te brengen.” 

Anita: “Na het verlies van een dierbare komt er veel op je af. Misschien lukt 
het niet om stil te staan bij het verlies. Of zit je zo vast aan het sterven zelf, 
dat het verlies maar niet verwerkt kan worden.”  Het herinneringsmoment is 
dus eigenlijk de creatieve expressie van het verwerkte zeer.

tekst & fotografie: Hans Peters

‘OUD zEER  
kRIjgt NIEUWE PlEk’



AAN HAAR LEVEN DENKEN,  
NIET AAN HAAR DOOD
Miranda kan nu eindelijk de dood van haar 
moeder een plek geven: “Mijn moeder stierf 
drie jaar geleden en ik kon maar niet bij mijn 
gevoel komen. Vanaf het moment dat ik hier 
binnenkwam voelde  ik de emotie. Met het 
mooie lied van Gerard van Maasakkers, de 
lichte en open sfeer, de opdrachten en de fijne 
gesprekken.” Miranda heeft haar vel vol zonnetjes 
en hartjes getekend. “Voor mij is dat mijn lagere 
schooltijd. Toen was alles nog veilig en zorgeloos. 
Mijn moeder was dementerende. Dat proces 
duurde tien jaar. Ik heb 24/7 voor haar gezorgd. 

Zwaar ja, maar ik zou het zo weer doen. Ze is in 
mijn armen gestorven maar gevoelsmatig kon ik 
geen afscheid nemen. Dat was heel traumatisch. 
Vandaag voelt als een doorbraak. Ik hoef niet aan 
haar dood te denken, maar aan haar leven! Door 
de lagere schooltijd vast te houden, kan ik haar 
in liefde loslaten. Dit is echt een cadeautje.”

 “Daar doen we het voor”, reageert Fransje, “je 
krijgt inzicht in eigen gedrag en er komt ruimte 
voor verandering. Dus ook voor het verwerken.”

DE HERINNERING VOOR ALTIJD GEBORGD
Ineke maakt een tekening voor haar overleden 
broer Martin. Een grote vogel rijst als een feniks 
uit de zee. Ineke: “Vogel en zee staan voor zijn 
vrijheidsdrang. Hij werkte bij een boortoren en 

was veel weg maar eenmaal thuis werd hij met 
liefde omringd. Daar staan die hartjes voor.” 
Martin was ongeneeslijk ziek en koos afgelopen 
augustus voor euthanasie. Ineke: “ We hadden 
een bijzondere band. Hij was mijn broertje, ik 
zijn zussie. In de zon met allemaal fijne mensen 
om zich heen heeft hij afscheid genomen. Wat 
wil je nog meer. Een kwartier voor hij ging streek 
ik hem door zijn haar. Hij vroeg me: “Wil je nog 
iets uitspreken?” “Nee, zei ik, we hebben alles al 
gezegd en gedaan. Je mag nu gaan.” Ik vind het 
zo moedig dat hij deze keuze gemaakt heeft. 
En zo sociaal dat hij ons zijn lijdensweg wilde 
besparen. Het is een groot verlies maar ik ben 

dankbaar voor de mooie tijd met hem.” 
Uiteindelijk plakt iedereen zijn favoriete 
onderdeel van de tekening op een houtje huisje. 
“Nu moet ik weer loslaten maar deze keer 
voelt het goed,” zegt Miranda. Aan de andere 
kant van het huisje wordt een eigengemaakt 
gedicht geschreven. Fransje: “Aan het eind van 
de middag worden kaarsjes opgestoken, mag 
iedereen zijn gedicht voorlezen en neemt zijn 
huisje mee. Zo blijft de nagedachtenis voor altijd 
geborgd in het  herinneringsmonument.” Ineke 
beaamt dat: “De workshop was geweldig. Zo 
licht, open en vertrouwd. Absoluut niet zwaar 
belastend. Ik heb dit ook voor mijn ouders 
gedaan. Fijn dat Anita en Fransje je dit gunnen.”

Meer info: www.beeld-lokaal.nl en  
www. crematoriumtilburg.nl/agenda
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‘DOOR jE VASt tE HOUDEN, lAAt Ik jE lOS’
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tekst & fotografie Joep Eijkens

De passie van  
jAN mARcElIS

In de ban van de Indiase Pauwstaart 

Jan Marcelis hoort tot het misschien wel uitstervende 

ras van mensen die nog een halve eeuw gewerkt hebben 

– in zijn geval aanvankelijk als timmerman – alvorens 

met pensioen te gaan. Het is de Udenhouter overigens 

niet aan te zien want ook in zijn 70ste levensjaar kijkt 

hij vaak met pretoogjes de wereld in. Sierduiven zijn z’n 

hobby; om preciezer te zijn: Indiase Pauwstaarten. En als 

je die duivensoort ziet, begrijp je meteen waarom ze zo 

heten: de duiven hebben constant hun staartveren als een 

soort waaier uitstaan. “Mijn vader had ook duiven”, vertelt 

hij. “Eerst sierduiven, later postduiven. Ik heb hem altijd 

geholpen, ook met de wedvluchten. Maar toen ik trouwde 

vond ik dat ik geen tijd meer had voor duiven. Het begon 

pas weer te kriebelen toen de kinderen groter werden, zo 

rond 1994.” Hij koos voor sierduiven. “Met postduiven ben 

je meer geld kwijt, er zit meer afgunst in de onderlinge 

verstandhouding en voor het inkorven en de wedvluchten 

moet je in de kroeg zijn en dat trok me niet.”  Hij schafte drie 

koppeltjes aan en ging meedoen aan schoonheidswedstrijden. 

Zonder zich op de borst te kloppen zegt hij: “Ik heb alles 

gewonnen wat er te winnen viel.” Absoluut hoogtepunt: “Het 

winnen van de Keistadshow in Amersfoort. Ik kreeg niet alleen 

de beker maar ook een zilveren medaille met daarop de beeltenis 

van Koning Willem-Alexander.”

Wat boeit je vooral in sierduiven?

“Ten eerste is het levend materiaal. Daarnaast ben je telkens 

nieuwsgierig hoe de jongen eruit komen te zien als ze opgroeien. 

Je probeert de juiste dieren te koppelen om de mooiste jongen 

te krijgen. Vroeger had ik aan het einde van het broedseizoen zo’n 

tachtig dieren. Maar ik ben vanwege de gezondheid gaan minderen 

en heb er nu 18, dus ik zit weer zo’n beetje bij het begin.”  Duiven zijn 

voor hem overigens onlosmakelijk verbonden met verenigingsleven 

en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zo is hij al twintig jaar secretaris 

van de  landelijke Indiase Pauwstaart Club en oefent hij diezelfde 

functie uit bij de tweejaarlijkse Sierduivenshow Zuid-Nederland.

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
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DE NOSTALGISCHE  
KERSTMAAL QUIZ
De feestdagen komen er weer aan en daarmee de onvermijdelijke 
zwelg- en braspartijen. Komen de gegrilde eendenborst met kersen-
dressing, de gebraden en geglaceerde kwartel met roseval, de everzwi-
jnstoof en de met hertensaté gevulde parelhoen van vorig jaar u ook 
zo de neus uit? Doe dan deze quiz over eenvoudige, eerlijke werkman-
skost met i.p.v. dat vleugje vanille een vleugje nostalgie en u kunt er 
nog iets leuks mee winnen ook! ( foto’s zijn te zien op pagina 38)

1. Het kerstontbijt bestaat uit eieren met spek, gevolgd door een broodje met knoezeljam. 
pocheren? nee. Dresseren dus. De jam is gemaakt van: (zie foto 1)
a. aalbessen 
B. Kruisbessen
C. Kweeperen
D. Mispels

3. Koffietijd in de opkamer!  
een bakkie leut, ergezeld van een (zie foto 3):
a. nieuwjaarskoek
B. Dikke mik
C. Udenhoutse broeder
D. plekbrooike

5. vervolgens een amuse-bouche. Kook rauw ossenvet, kalfs- of  
varkensvet, voeg melk en zout toe; Wat er overblijft meng je met  
stroop voor op de Brabantse mik. Hoe heten ze? (zie foto 4)
a. Kaantjes
B. varkensogen
C. vetbillen
D. spekstruif

6. Hèhè, ff een natte verfrissing na al die zware happen. 
Wel chambreren. Deze gele rakker heet: (zie foto 5)
a. Kruikenbiertje
B. peerkes natje
C. schrobbelèrtje
D. Trappistenbiertje

2. als afsluiter een feestelijke krentenmik met:(zie foto 2) 
a. Reuzel

B. Roomboter
C. stroop

D. Drie in de pan

4. als voorgerecht pap van koude of warme melk, beschuiten  
en suiker. al dente. ja! Hoe wordt dit gerecht in Tilburg genoemd?

a. Lammetjespap
B. Luiwijvenpap

C. Bolletjespap
D. Geitebrij



 13. Terwijl de kids de kerstboom 
 ontdoen van: (zie foto 10) 

a. stroopsoldaatjes 
B. polkabrokken

C. Kaneelbrokken
D. alles
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7. Grosse pièce: gerecht van zwarte pens en / of varkensbuik, ui en rommelkruid, varkensbloed 
(aromatiseren!) en gebakken appel, bruine basterdsuiker en een flinke kluit boter:
a. Buikspek
B. spekstruif
C. Broodje Jantje
D. Bloedworst

9) een entremetje: gerecht van gekookte varkenskop,  
staart en oren, samengeperst al dan niet met azijn  
voor op de roggenmik: (zie foto 6)
a. Zult
B. Zure Zult
C. Hoofdkaas
D. Uufflakke

12. Geen latte macchiato dit  
jaar maar good old koffie  

met cichorei en daarbij  
presenteren we: (zie foto 9)

a. Bossche bollen
B. Moorkoppen 

C. T-bollen
D. Toepertoetjes  

10) ai! De crudités! Weliswaar was er  
nog geen schijf van vijf maar een  

timbaaltje groente zou geen kwaad kunnen.  
Wat doen we eraan? We eten: (zie foto 7)

a. Knaawboone
B. Flodderbonen

C. Lapbonen
D. Moffelbonen

11)  Raffraîchissement, s.v.p! Laat het dessert maar binnenkomen.  
en dat is natuurlijk niet zo’n smakeloze ijsbol maar een traditionele  
Tilburgse taart van schuim, nogatine, chocola en slagroom eventueel  
gegarneerd met een vruchtje. Trancheren maar! (zie foto 8) 
a. Broodpudding
B. progrèstaart
C. Kruikentaart
D. strooptaart

8. Was dat ff overheerlijk, zeker in combinatie met een
 bijgerecht van hart, lever, nieren en spek van het varken,

 boekweitmeel, rozijnen en rommelkruid. Flamberen maar! 
a. Balkenbrij

B. Bloedpudding
C. Gruttenbrij

D. Jan in De Zak
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DE DRAAD ONDER DE KERSTBOOM? 
Die wordt toch gratis bezorgd bij 32.500 60plussers in de gemeente 
Tilburg? Inderdaad maar bij de rest van Tilburg niet. Wordt 
STEuNABONNEE van De Draad of geef een steunabonnement als 
kerstcadeau.  U steunt  ons en voor slechts 25 euro per jaar krijgt u 
de 5 edities dan als eerste in huis!

Stuur uw oplossing voor 13 januari 
naar redactie De Draad  
p/a Spoorlaan 444. 5038 CH Tilburg 
of E dedraad@contourdetwern.nl. 

En maak kans op een leuke prijs!

Interesse?Mail naar dedraad@contourdetwern.nl of bel 013 583 99 99
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WAT u NOG MOET WETEN 
De Draad nummer 5, 2016, jaargang 2. Niets uit deze uitgave mag worden 

overgenomen zonder toestemming van de redactie. De Draad is een uitgave 
van Stichting De Draad en ContourdeTwern en verschijnt vijf keer per jaar. 

De Draad wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors, adverteerders, 
maatschappelijke instellingen en de gemeente Tilburg.

 
DE JuISTE ANTWOORDEN
Op de puzzel in WERK & ONTDEK was:
‘STARTERSBEURS’ het goede antwoord

En de winnaars zijn de heer / mevrouw J. van Hest uit Tilburg  

en mevrouw Smerkx uit Tilburg.

Van harte gefeliciteerd met uw prijs!

 
DE VOLGENDE DRAAD:
De eerste Draad van 2017 wordt verspreid tussen 3 – 10 maart en
de kopij voor deze nieuwe Draad sluit op 13 januari 2017

Wat is dit nu.. wilt u De Draad NIET ontvangen?  
Maak dit dan kenbaar door uw naam en adres aan ons te mailen via  
dedraad@contourdetwern.nl? Graag vernemen wij meteen de reden.
Redactie De Draad, Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg of postbus 3078,  
5003 DB Tilburg. T 013 583 99 99. Zie ook: www.dedraadmagazine.nl

MISSIE DE DRAAD 
In de participatiesamenleving wordt steeds meer eigen verantwoordelijkheid 
van de burger gevraagd. De Draad haakt hierop in want is een kompas in de 
wereld van welzijn, zorg en wonen. Het biedt (Til)burgers een platform en 
heeft een informatief, maatschappelijk en positief karakter. De Draad spreekt 
juist diegenen aan die in een kwetsbare positie verkeren en biedt een steuntje 
in de rug. De Draad bevordert zelf- en samenredzaamheid, vindt solidariteit 
belangrijk en wil een spil zijn tussen maatschappelijke instellingen, de 
gemeente, cliëntenorganisaties en de lezer want De Draad verbindt!

Reacties vóór 13 januari richten aan:  
Redactie De Draad p/a ContourdeTwern, Spoorlaan 444,  

5038 CH, Tilburg. Tel 013 583 99 99 of  
E: dedraad@contourdetwern.nl   

Zie ook: dedraadmagazine.nl
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Als Tilburgs Maatje maak je wekelijks wat tijd vrij voor een ander. Je betekent iets voor een mede-

burger met een ondersteuningsvraag. Maatjeswerk is een kleine moeite, maar een groot gebaar. 

En een goede match is ook voor jou een cadeautje!

Wil jij als Tilburgs Maatje het verschil maken voor een ander? 

Kijk dan op www.tilburgsmaatje.nl of neem contact op met het AdviesPunt van ContourdeTwern: 

013 549 86 46 of adviespunt@contourdetwern.nl.


