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advertentie

Haal het
optimale uit jezelf

INHOUD

Voor je weerstand, voor groei en voor
het onderhoud & functioneren van ons
lichaam zijn vitamines en mineralen nodig.

Voorheen zei men:

MAAR ...
Tegenwoordig weet men dat voeding niet altijd
meer alle gezonde bestanddelen bevat die men

03 Inhoud / Voorwoord
04 Even voorstellen: De Draad
06 Rubriek: Voor de Draad ermee
08 De Pollepel: onder druk wordt alles
vloeibaar

mag verwachten, vanwege veranderingen in
teelt en het langer bewaren van de oogst in

An apple a
day, keeps
the doctor
away.

koelcellen. Een goede gezondheid begint met
voldoende beweging, gezond en gevarieerd
eten en ontspannen leefstijl. Sommige groepen
hebben extra vitamines en mineralen nodig. Te
denken valt aan pasgeboren baby’s, kinderen
in

de

groei,

ouderen,

zwangere

vrouwen,

veganisten en mensen die nauwelijks buiten
komen. Soms heeft je lichaam een verhoogde
behoefte. Denk aan rokers, na of tijdens een
periode van gewichtsverlies, intensief sporten,
medicijngebruik of een lange tijd op je tenen
lopen door allerlei omstandigheden.

Voedingssupplementen
kunnen een belangrijke en nuttige aanvulling
zijn. Je kunt je afvragen of jezelf voldoende
vitamines en mineralen elke dag door middel
van je voeding binnen krijgt. Wil je precies het
naadje van de kous weten, haal dan in een van
onze filialen GRATIS het overzichtelijke boekje
Nut en veiligheid vitamines en mineralen. Per
vitamine wordt keurig beschreven wat het
wetenschappelijk bewezen effect is, plus de
mogelijke effecten als je die vitamines inneemt.
Daarnaast geeft het boekje duidelijkheid over
minimale dosis en de veilige hoeveelheid.
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VOORWOORD
Voor u ligt De Draad, geboren uit
de bladen SpinT en Oudfit.
Wij hopen natuurlijk dat dit nieuwe
blad net zo veel enthousiasme en
betrokkenheid zal losmaken als
haar voorgangers. Het thema van
dit eerste nummer is Vernieuwing,
niet alleen vanwege deze eerste

Hoe, wat en waarom van de T-Aanpak

Draad maar ook vanwege de inhoud.
In deze editie kunt u onder meer

De T-Aanpak in West

lezen over wat de nieuwe T-aanpak
in Tilburg betekent voor met name

Helpende Handen in Tilburg-West

de zorg. De Wever gebruikt sinds
kort een glossy, ondersteund met

Basisinkomen voor iedereen?

iPad als geheugensteuntje voor
haar dementerende bewoners en

Rubriek: De passie van...

ook bij sociaal eethuis De Pollepel is
verandering gaande. Maar niet alles

De Wever: glossy als steun bij 		
dementie

28 Ont-moeten in het NAHuis
31 Draadloos: social media en Facebook
34 Rubriek: De Draad kwijt
35 Puzzel Vernieuwing
36 Als doel meer Textielplein-gevoel!
39 Colofon / Verandwording / Uw mening

hoeft anders. In De Draad hebben
we populaire rubrieken als de
lezersrubriek, de vertrouwde puzzel,
en informatie van het Senior Web
behouden. Want: “onderzoekt alles
en behoudt het goede”, zei een groot
prediker ooit al.
Veel leesplezier & een mooie lente
toegewenst!
De redactie

De Gier Drogisterijen
Rosmolenplein 4, Tilburg Oost
Groenstraat 60, Tilburg Zuid
De Draad |
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q u o te s

tekst Paula Schoormans &
fotografie Hans Peters + selﬁes

Even
voorstellen
De Draad!

textielmuseum. Hoewel er daarna nooit meer

Vooruitlopend op uw mening, vroegen wij

zo’n sprankelende bijdrage is aangeleverd

vast een aantal bekende Tilburgers naar hun

voor SpinT:), werd het artikel niet geplaatst.

mening over onze plannen.

Daarnaast las ik Oudfit ook altijd, o.a. wegens
de aandoenlijke eerlijke dates van bejaarden

Ad Vermeer

onderling, maar ook voor de vele informatie over

( initiator van SpinT, de voorganger van De Draad):

regels en tips op alle leefgebieden. Het plan om

“Fijn dat SpinT verder gaat als De Draad en daarmee

beide tijdschriften samen te voegen, lijkt me

kan blijven voortbestaan wat betreft de intentie.

goed. De twee leefwerelden van de lezers komen

Ik was altijd trots op SpinT maar ‘voortgaan is

zo meer elkaar tegen dan alleen zichzelf. Goed

tenslotte anders verder gaan.’ Laat de buitenkant

voor de participatie in mekaars lief en leed!”

maar met zijn tijd meegaan als de binnenkant, de
missie van SpinT, maar overeind blijft. Ik wens jullie

Toine van Corven

succes en pak de Draad goed op!”

(oud journalist van o.a. Trouw, de Volkskrant en
de Vara): “Als voorzitter van de redactieraad ga ik

De Draad …

PETER Noordanus

er hoogstpersoonlijk op toezien dat de belangen

is een uniek magazine voor Tilburgers! De Draad gaat over zelf- en samen-

(Burgemeester): “Tilburg moet een sociale stad

van de lezers in de Draad gewaarborgd blijven! Ik

blijven, waar we op elkaar letten en ook de

behoor tenslotte ook tot de doelgroep!”

redzaamheid en is een kompas in de wereld van welzijn, zorg en wonen.
De Draad …

gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. De
Draad legt sociale verbindingen in de stad en kan

Tine van de Weijer

een baken zijn voor betrokkenheid op elkaar.”

(oud-gemeenteraadslid PvdA): “De Draad’ is

is nieuw! Het eerste nummer kwam 6 maart 2015 van de drukpersen af.

typisch Tilburgs want verbonden aan textiel.

In de week erna worden 32.000 exemplaren bij inwoners van boven de

Ralf Embrechts

Een draad vormt de basis van de schering en

60 uit Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot thuis bezorgd. Daarnaast

(boegbeeld van het Tilburgs armoedebeleid):

de inslag waar het kleed mee wordt geweven.

liggen circa 5.000 exemplaren verspreid over zo’n 300 distributiepunten

“Dat De Draad mag verbinden, versterken,

Tilburg is een veelkleurig weefsel. De Draad

te wachten totdat ze gratis meegenomen worden.

verklappen, verrassen, verbazen, vermaken,

als verbinding, van schering en inslag, van

veroveren, verbluffen, verbroederen, verwarmen

datgene wat hier in Tilburg, (net als de figuurlijke

en vooral verwonderen.

betekenis van de uitdrukking) heel gewoon is.”

De Draad …
vervangt de bladen Oudfit en SpinT! Beide werden uitgegeven door

Telkens weer!”

ContourdeTwern. Het informatieve, maatschappelijke, verbindende en

Hans Kokke

positieve karakter van beide bladen, komt in De Draad nog sterker naar

(Wethouder Maatschappelijke Ondersteuning,

voren. Een nieuw onafhankelijk, Tilburgs magazine dat vijf keer per jaar

gemeente Tilburg): “Ik heb de overtuiging dat er

uitkomt. SpinT en Oudfit zijn samengegaan in dat nieuwe magazine.

een nieuw magazine wordt neergezet dat een

Dat gratis magazine ligt nu voor u en heet De Draad…..

goede kwaliteit kent en waar in Tilburg behoefte

De Draad…
met raad en daad

aan is. Ik kijk uit naar de komende uitgaven!”
Gerrit Poels
( meer bekend als de broodpater van Tilburg):
“Met plezier heb ik alle jaren van hun bestaan

Omdat een draad verbinding is

SpinT en Oudfit gelezen! De eerste Spint boeide

Omdat ons magazine een rode draad heeft

me zó, dat ik meteen een bijdrage schreef voor

Omdat wij geloven in de kracht van mensen om de draad weer op te pakken

het 2e nummer. Het was een quasi-interview met

Omdat we houden van tegendraadse mensen

de toen al overleden grote Miet van Puyenbroek,

Dus … voor de draad ermee!

voor wie dure mensen in de stad erg bezig
waren een standbeeld op te richten. Iets waar
Miet een heftige hekel aan had. Maar: het staat

4 | De Draad
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Rubriek Voor de Draad Ermee!

“Je kunt
niet uit jezelf
blijven putten!”
Met een slagroomtaart bezoekt De Draad willekeurige inwoners van Tilburg.
We praten over stad, wijk en straat. Wat gaat er goed, wat kan er beter. Het
lot bepaalt bij wie we aanbellen. Deze keer is dat bij Lia van der Poel (60) in
de Ferdinand Bolstraat.
tekst Toine van Corven
& fotografie Hans Peters

buurvrouw schuin tegenover is het contact iets
intensiever. Als we elkaar nodig hebben appen we
elkaar. Met de rest maak ik een praatje als het goed
weer is. Cafetaria De Prins vervult sociaal een
belangrijke rol. Eén keer in de twee weken mag
ik van mezelf een frietje. Dan tref ik de hele buurt
daar. Lekkere friet trouwens ook.”
“Ik zou hier niet graag weg willen. Los van het huis
dan. Het is dat ik nu een traplift heb, anders zou ik
hier niet kunnen wonen. Ik heb uitgekeken naar
onmogelijk. Ik ben dankbaar dat ik geld krijg!

een appartement, maar dat kan ik nooit betalen.

Maar het is te weinig voor een sociaal leven. Het

Deze buurt ligt in de eerste ring rond het centrum.

kringetje om me heen wordt steeds kleiner.”

Alles vlakbij. Ook de snelweg. Mijn straat ligt in de
Tilburgse Schilderswijk is een gemoedelijke wijk.

Ondanks alles zit ze niet bij de pakken neer. Veel

Saamhorigheid of ieder voor zich? Hmm, iets

Lia woont op nummer 10. We ontmoeten een gastvrije, positieve vrouw. Relevant dat laatste: velen

mensen hebben het volgens haar nog zwaarder,

ertussenin.”

zouden immers de moed al lang hebben opgegeven bij alle tegenslag die Lia heeft gehad. Van ener-

totaal vereenzaamde mensen. Mensen ook die

giek, druk met kinderen, vrienden en vriendinnen, tot geteisterd door uitzichtloze werkloosheid en een

van instanties van alles moeten regelen maar dat

slopende ziekte. Blijf daar maar eens positief onder. Hoe? “Door actief te zijn met andere mensen. Je

niet kunnen. Lia merkt het maar al te vaak. “Wie

Wat vind je het leukste en wat

kunt niet uit jezelf blijven putten.”

amper kan lezen wordt dan bedolven onder de

het minste aan Tilburg?

papieren of moet alles via de computer regelen.

“Ik weet niet hoe het met fijnstof zit, maar het vele

Opgegroeid in Berkel-Enschot, verhuisde Lia op haar twintigste naar Tilburg. Uit twee relaties krijgt

Neem nou Woning in Zicht (overzicht van sociale

groen in Tilburg lijkt me op zich goed voor mij als

ze drie kinderen. Ze werkte als verzorgende, later als administratieve kracht bij Thebe, Zonnehof en

huurwoningen, red). Daar kun je enkel digitaal bij.

longpatiënt. Ook dat er veel minder vrachtwagens

Amarant. Tot ze in 2008 ontslag krijgt. Nu is ze alleenstaand en doet ze vrijwilligerswerk. “Ik ondersteun

Mensen voelen zich door alle regels opgejaagd

door de stad rijden dan vroeger. Verder vind ik het

mensen die hun administratie niet kunnen overzien en maak mensen wegwijs op de computer. Dat

en wanhopig, stond laatst in de krant. Ik vind dat

fijn dat in Tilburg vooral in de zomer veel te doen

laatste puur als hobby.”

je van iemand met een uitkering best iets mag

is, dat niet altijd geld kost. Dankzij de Meedoen-

terugverwachten, maar het is doorgeslagen. Eén

regeling was ik gratis op Mundial. Tja, het minste

In 2003 wordt bij haar COPD vastgesteld, een slopende longaandoening. “Ik heb tot anderhalf jaar ge-

procedurefoutje (mensen die niet kunnen lezen

van Tilburg... Het is het vaak nét niet. Voorbeeld?

leden gerookt”, vertelt ze haast verontschuldigend. Niet voor niets: mensen zijn keihard als het om het

maken die!) en je wordt gekort... zelfs medewerkers

Zwembad Stappegoor. Wat een aanfluiting! Bouw

veroordelen van rokers met een longziekte gaat. Had je maar... “Ik weet het...”, verzucht Lia, “maar ik kón

van de Sociale Dienst hebben er problemen mee

dan niet. Of wacht tot je het geld er wél voor hebt.”

gewoon niet stoppen. Uiteindelijk is dat me door middel van acupunctuur gelukt.” Hoe het ook zij, ze

om wetten uit te voeren die mensen nog dieper in

heeft nog 22 procent longinhoud over, moet met een traplift naar boven en gebruikt een scootmobiel.

de problemen brengen.”

“De eerste keer had ik me vermomd met zonnebril en hoed, zo geneerde ik me voor dat ding.”

Heb je tot slot een goede raad
voor mensen in de knel?
Hoe is de straat?

“Doe dingen waar je je goed bij voelt. Behoud je

Door regels opgejaagd

Heb je steun van de buren?

waardigheid. Blijf optimistisch!”

Om de fysieke teloorgang enigszins te beteugelen sport ze wekelijks onder begeleiding van een

“Hier wonen Nederlanders, Turkse mensen,

fysiotherapeut. De kinderen zijn het huis uit. „Ik heb de schuldsanering achter de rug en leef van een

Marokkaanse mensen, een gezin onder begeleid

bijstandsuitkering. Veertig euro per week heb ik te besteden. Ik zou graag weer werken, maar dat is

wonen. Meestal is het alleen ‘goeiedag’. Met de

6 | De Draad
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De toekomst van de Pollepel

“Onder druk wordt
alles vloeibaar”
Adrie van Moorsel & Pater Poels voeren actie!

Valt na 34 jaar toch

Laten we er niet omheen draaien: de huidige Pollepel openhouden

de saamhorigheid; mensen helpen elkaar hier.”

dinator die een stukje kwaliteit en continuïteit

het doek voor sociaal

kost veel geld. De verkoop van maaltijden levert weliswaar €125.000

Theo van der Bruggen kan dit onderschrijven:

biedt. En ook al verdwijnt de huidige Pollepel, de

op maar personeelskosten, inkoop, overhead en Btw-afdracht bedra-

“Plus: de meeste wijkrestaurants zijn ook nog

functie zal overeind blijven; dat mensen ergens

gen ruim 250.000 euro. Ook daalde het gemiddeld aantal bezoekers

eens duurder. Ik ben ervan overtuigd dat de

in een sociale setting kunnen eten tegen een

van 78 in 2009 naar 59 in 2013 en zijn er inmiddels genoeg wijkrestau-

Pollepel mensen uit een sociaal isolement haalt.

redelijke prijs. Bovendien krijgt de toekomstige

gemeente om abrupt

rants in Tilburg (13) om de klanten van de Pollepel op te vangen. De

Heb je niks, dan is er altijd nog de Pollepel.

locatie van kringloopbedrijf La Poubelle ook een

te stoppen met de

doelgroep wordt te weinig bereikt dus is de Pollepel geen armoede-

Ik denk dat er een grote binding is tussen de

maaltijdvoorziening maar dat kan nog wel even

bestrijding. Allemaal redenen voor de gemeente om een streep door

huidige groep eters. Ik vind de acties dan ook

duren!”

de rekening te halen. Want een maaltijd levert € 5,50 op en kost

hartverwarmend maar nog niet direct maaltijd

gemiddeld het dubbele. En wie gaat dat verschil betalen?

verwarmend. Een burgerinitiatief? Prima, maar

mede dankzij acties als

In ieder geval niet La Poubelle. Manager Theo van der Bruggen:

het openhouden van de Pollepel komt neer op

Red De Pollepel en het

“Wij ondersteunen natuurlijk alle initiatieven om de Pollepel open

meer dan een paar bakken met aardappels schil-

Reacties van bezoekers

te houden, laat dat helder zijn. Maar als wij de Pollepel openhouden

len. Een maaltijd voor 70 man klaarmaken, die

van De Pollepel:

bedreigen we het voortbestaan van La Poubelle. Allereerst gaan we in

voedzaam, gezond en niet te duur mag zijn,

gesprek met de gemeente. De deur staat op een kier. Gaan ze een

rekening houdend met voorschriften op het

Vrijwilligster Marieke Toebosch: “Mensen

trok de gemeente ruim

burgerinitiatief afwachten of nemen ze de regie? Deze protesten heeft

gebied van veiligheid en hygiëne, is elke dag

komen hier al jaren. Sluit je De Pollepel dan

een halve ton uit om de

de wethouder, denk ik, niet aan zien komen.”

topsport. De huidige professionaliteit wordt vol-

neem je ook hun sociale leven weg en rest de

strekt onderschat, daar erger ik me wel eens aan.”

eenzaamheid. Soms is het hier net een soap. Ik

eethuis De Pollepel?
Het besluit van de

subsidie viel niet echt
in goede aarde. En

facebookprotest Heel
Tilburg In Een Groep

sluiting uit te stellen
tot juli zodat reguliere

De Pollepel verkeerde al langer in zwaar weer: “We hebben er alles aan

zal het ook heel erg missen maar voor de drie

gedaan om de kosten omlaag te brengen door onder meer efficiënter

betaalde koks en de bezoekers is het ’t ergst.”

eters bij de Pollepel

in te kopen en de openstelling aan te passen. En wat we al niet gedaan

Stip op de horizon

zacht kunnen landen.

hebben om meer bezoekers te werven: nieuwe wijkbewoners bena-

Wat is dan de oplossing? Een denktank onder

Bezoeker Dennis: “Dit viel me rauw op m’n dak.

derd, doelgroepen aangesproken en flyers rondgedeeld in wijkcentra.

leiding van wijkmakelaar Ralf Embregts is druk

De Pollepel moet terug naar de basis, er meer

Mocht weinig baten. Ja, nu bereiken we het maximum aantal eters, zo

doende. Van der Bruggen: “De Pollepel was heel

zijn voor de echte armen, denk ik. Laat mensen in

druk is het nog nooit geweest! Maar dat blijft natuurlijk niet zo.”

bijzonder maar anno 2015 blijken jarenlange

de bijstand hier voor niks eten.”

Maar waar en hoe? Een
gesprek met Theo van
der Bruggen, manager
van La Poubelle, waar
het eethuis onder
ressorteert.
tekst Betty Montulet
& fotografie Hans Peters
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subsidies killing te zijn voor veel instellingen.
Elke dag topsport

Toch kan er zeker iets waardevols terugkeren.

Bezoekster Adrie van Moorsel: “Ik voel er net

De meeste gasten zien het voorgestelde alternatief: de gang naar

Zet een stip op de horizon en werk daar naar toe,

als veel anderen niks voor om alleen voor mezelf

de wijkrestaurants niet bepaald zitten. Actievoerster Suzan Fikke:

bedenkend dat het resultaat niet per se nog eens

te koken en in m’n eentje te eten. Dat is gewoon

“Het besluit van de gemeente is harteloos. Wij gaan juist elkaars hand

34 jaar hoeft te bestaan. Onder druk wordt alles

niet gezellig. Je kent elkaar allemaal en vraag je

vasthouden. Al die wijkresto’s zijn te ver van elkaar en het is moeilijk

vloeibaar, dus ik zie zeker mogelijkheden.

om iets, een kleine reparatie, formulieren invul-

bijhouden wie wat biedt op een bepaalde dag. Het doet afbreuk aan

Misschien met behoud van één betaalde coör-

len, dan krijg je hulp. Onbetaalbaar!”

De Draad |
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Boeken voor en
door Tilburgers!
intilburg

intilburg

Affeseere Aflèggesgerêed Aonrikkemedeere Appetjoek Baomes Bèls Bestèùte
Bestrèùve Bèùl Biezemòrtele Blaasjeszeege Blomzuut Bronsgist Daawtrappe

Hèùverbrôojke Honsgezèèk Interesaant Kakhiele Kaojkes Kinkenduut

Klapse pèère Klasjeneere Klòttere Knaawboon Koezemèm Kreugel Krèùkezèèker
Labbezoe Lambèls Lewaajsaus Meepesaant Miezezon Ölleger Onjeklonje Ont
Ötgepakt Palletoo Paopeköltje Peesteeker Pèrsmòp Pesjonkele Pestoorstuk
Pietelèèr Pòrtefezeejdeur Pront Rêepe Saoke Schrèèverke Semènketij

intilburg

De schonste taol
van’t laand

Peerke Donders • Ik zag twee beren • Enkele sporen van Cola Debrot

de paus • Sprookjes uit de toverlantaarn • Twee hemelse jongelieden • De

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
Hendrik de Laat, Lechim, Frans Mandos, Kees Mandos, Uri Nooteboom, Hendrik
Palier, Ronald Peeters, Evert Pierson, Bernard van Rijthoven, Cees Robben, Ed

intilburg

23-10-13 09:44

Tony Ansems

Piet Brock

Cees Robben
Ed Schilders
Lauran Toorians
Jace van de Ven

Ik praot nie frêet
Zeeker… zik…
gij zèèt ne dichter
En ik enkelt
unnen boer
DieEen
bloemlezing
gedichten
al ploegen
d rèèmt envan
rèèmelt…
Unnen
in de
taal van
Tilburg
en omstreken
boersen
troebadoer…

Goirkestraat • Hasseltplein • Hasseltstraat • Heikant • Heuvel •
Onder redactie van
• Hilvarenbeekseweg
• Industriestraat • Julianapark •
Astrid de Beer, BerryHeuvelstraat
van Oudheusden,
Ronald Peeters, Ed Schilders
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

Ik praot nie frêet
ik zuutjes

Dan gao’k dichten
… meej permis
sie
Hôog-geleerde
… school-poeet…
Ôoh zôo plat…
en nie in’t taoltje

intilburg

Dè me schôols

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

• 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

Van Acacia
tot Zilverlinde

326574_inTilburg_7_Omslag.indd 1

intilburg

Met
voorbedachten
rade?

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

Kleine katechismus van de Kruikezeiker

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

De plattegrond van de onderkant

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

nacht • Liefde en dood • De brute moord

Hoevenseweg 3, Tilburg

Kringloopwinkel en
inname goederen Goirle

maandag 13.00 - 18.00 uur

Nobelstraat 18a, Goirle

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

maandag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Inname goederen Tilburg

Ophalen goederen

Havendijk 20, Tilburg

Wij halen goederen bij u op die nog

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

geschikt zijn voor hergebruik.

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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
Moord en doodslag in Tilburg
1868-1972

Dat kan een bankstel zijn, maar

Rijmpjes - Spelletjes - Raadseltjes - Plagerijen - Versjes - Schelmenstreken
Onze vrienden de dieren
Tussen de Tilburgse schuifdeuren
Boer van Riel - Blenden Hannes - Koosje Koosje - Flip Slokop

Berry van Oudheusden

www.idris.nl
088 6221 000

www.amarant.nl
0900 80 66

26-02-14 11:40

Tilburg in kleur
1900-1930

Ik kan het niet langer houden! Ed Schilders

Udenhout) wordt besproken en in een historisch perspectief gezet.

De mooiste bomen
van Tilburg

1900-1930

De mooiste ingekleurde ansichtkaarten

15-07-14 08:12

intilburg

Met voorbedachten rade? Berry van Oudheusden

boek een antwoord. Het al dan niet verborgen monumentale groen van Tilburg (Berkel-Enschot en

Van Acacia tot Zilverlinde Han van Meegeren

groene erfenis na? Waar staat de oudste boom van Tilburg? Op deze en vele andere vragen, geeft dit

intilburg

wier opgeleet…

Han van Meegeren

Een 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

Tilburg in kleur

Grenzeloos
Tilburg
1914-1918

Meej den ekker
schôon en rèèk…
En ik prèès ’m
vur z’n vrucht
en…
Jè… dè zeg ik
’m gelèèk…

intilburg

Kringloopwinkel Tilburg

intilburg

Ronald Peeters

324054_inTilburg_4_Omsl.indd 1

10-04-14 15:46

Geurend leet
ie vur me open…
En dan treej
ik diejen grond
Waor veur men
al onzen vadder…
En ôok zèènen
vadder stond…

En in stilte praot

Alleenhouderstraat • Besterdplein • Bosscheweg • Bredaseweg •

Broekhovenseweg • Capucijnenstraat • Emmastraat • Gasthuisstraat •

mijn waarde
…
ik Brabant kan
ja… en
Hem zijn schoon
heid heb bezong
en
In ons fraaie
A.B.N….

326257_inTilburg_6_Omsl.indd 1

1914-1918

Een stad vol vluchtelingen

Ja… zo zien
ik het
Schoon

As ik ploeg Samengesteld
door Ed Schilders
hier in men
streeken
En de voor trek
dur ’t laand
Scheurt den
grond die blinkt
as omber…
Hèr en dèr…
aon alle kaant…

Henriëtte Vunderink

324833_inTilburg_5_Omsl.indd 1

intilburg

Tilburg in kleur 1900-1930 Ronald Peeters

Erik van Os
Esther Porcelijn
Jan van Rijthoven

intilburg

Grenzeloos Tilburg 1914-1918

Ik praot nie frêet Een bloemlezing

Jan Naaijkens
Frank van Pamelen

Uit het archief
van de fraters

Grenzeloos Tilburg

Ik ken uw rijmpie
s niet waarde
ren…
Ach… dat is
geen Hollands
lied…
Oh zo boers…
en plat… waratje
…
Neen, dat taaltje
legt me niet…

Leo de Beer
Piet van Beers

Rien Vissers & Han van Meegeren

Uit het archief
van de fraters

03-12-13 08:56

De kapel op
de Hasselt
intilburg

IK PRAOT NIE FRÊET

Frater Francino

Kis-ke

Een bloemlezing uit het werk
van
40 Tilburgse
auteurs
• Een
verluchte
brief van Frans
van Noorden • Het moederhuis

van frater Albanus • Een frater-beheerder van het landgoed Sparrenhof

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

intilburg

Lechim

• 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

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

322500_inTilburg_2_Omsl.indd 1

Jodocus

van frater Bosco van den Boom • Fraters in de tropen • Nachtelijk tekenaar

Ed Schilders & Ronald Peeters

De schonste taol
van’t laand

Jan Hoogendoorn

fraters-zoeaven brachten in 1868 een relikwie mee uit Rome • De vignetten

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

321039_inTilburg_1_Omsl.indd 1

Geri

intilburg

Een portret van mgr. Zwijsen • Een martelaar in het archief • Een foto van

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

Vuurvlam Zeenòks Zibbedeejuske Zuutekrèp

Leo Heerkens

De kapel
op de Hasselt

• Een fotoalbum uit Suriname • Agnus Dei: een gewaardeerd cadeautje van

De mooiste Tilburgse woorden

Sjanternèl Sòkkelôoper Spèkbukkem Taotòlf Tèène Tèùsplèùster Toepertoe

Piet Heerkens

intilburg

intilburg

De kapel op de Hasselt - Een bloemlezing

De schonste taol van’t laand Ed Schilders & Ronald Peeters

Fieldekòs Fleur de matras Flötjesbroek Gatvermiedenhoed Gòlliepaop Gruitere

Uit het archief van de fraters Rien Vissers & Han van Meegeren

Desineetje Dinteloordspèk Dwalkschaop Eègetilt Eèrepel Eèrepelschèlle Fèèn trip

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.

Ed Schilders

ook tafels, stoelen, lampen, textiel,
boeken, (defecte) fornuizen en

Ik kan het niet
langer houden!

wasmachines enz.

11-09-14 16:01

326606_inTilburg_8_Omsl.indd 1

Van Acacia
tot Zilverlinde

328126_inTilburg_9_Omslag.indd 1

06-11-14 15:33

14-10-14 16:19

Met
voorbedachten
rade?

Ik kan het
niet langer
houden

Brengen mag natuurlijk ook altijd!
Afspraak maken? T 013 543 92 22 of

werk voor mens en milieu

www.leokannerhuisbrabant.nl
013 4645 110

E info@poubelle.nl

www.pauwer.nl
088 6110 211

www.lapoubelle.nl

329652_InTilburg_adv_DeDraad.indd 1
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hervinden en opnieuw zelfvertrouwen aankweken).
Door hun werk bij het CHE (betaald of onbetaald)
helpen de medewerkers anderen bij hun herstel en

onze
vernieuwde
website
is online!

ontwikkeling door het geven van informatie, het
verzorgen van trainingen en het ondersteunen bij
herstel.
Het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (CHE) versterkt de positie van (ex) GGZcliënten via vernieuwende projecten en ontwikkelt
voortdurend nieuwe initiatieven. Het bijzondere van
het CHE: er werken alleen ervaringsdeskundigen.

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 plaatsvinden
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.

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

Zij zijn zelf cliënt geweest in de geestelijke gezondheidszorg en zetten hun ervaringen in om de
positie van andere (ex-)cliënten te verbeteren en
hen te helpen in hun herstel.

www.ribwbrabant.nl
Herstel en empowerment
Sleutelwoorden zijn herstel (een zinvol leven
leiden, ondanks de beperkende effecten van je
aandoening) en ‘empowerment’ (de kracht in jezelf

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

Veranderingen in zorg, werk en jeugdhulp
Wie zijn de partners in de T-Aanpak?
De gemeente organiseert deze nieuwe taken
samen met vertrouwde partijen: GGD Hart voor
Brabant, IMW Tilburg, MEE, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg.
Zij vormen samen met de wijkverpleegkundigen
de Toegang voor ondersteuningsvragen. Deze
partijen – herkenbaar aan het label T-Aanpak –
werken voortaan slimmer en eenvoudiger samen.
Ook met de huisarts, wijkagent, sociaal werk,
jongerenwerk, woonconsulent, leerkrachten etc.
Dichtbij en op maat
De gemeente en haar partners bieden ondersteuning dicht bij u in de buurt. Er zijn professionals
aanwezig die de buurt door en door kennen: in
het wijkgebouw, op school, bij de huisartsenpraktijk. Als u om ondersteuning vraagt, krijgt u
één contactpersoon. Hij of zij bekijkt samen met
Mantelzorger Inez Tuerlings helpt alleenstaande oudere.

u wat precies het probleem is en wat u zelf of
met hulp uit uw omgeving kunt oplossen. En is
er extra ondersteuning nodig, dan komt die er.

Het hoe, wat & waarom
van de Tilburgse Aanpak

Geen standaardoplossingen, maar dat wat u (of
uw kind) nodig heeft.
Goed op elkaar afgestemd
De verschillende organisaties gaan beter samenwerken. Ook kijken de professionals breder
dan alleen de vraag waarmee u zich meldt. Uw
contactpersoon vraagt bijvoorbeeld naar uw

Zorg

Waarom deze veranderingen?
Wie in Nederland zorg of ondersteuning nodig heeft, weet vaak niet waar hij precies
terecht kan. Ons zorgstelsel is ingewikkeld en duur geworden, terwijl mensen toch
niet altijd de juiste zorg krijgen. Soms komt er een standaardoplossing, waarmee het
echte probleem niet wordt opgelost. Het Rijk heeft daarom een aantal belangrijke
zorgtaken overgedragen naar de gemeenten. De gemeente staat dichter bij haar
inwoners en ziet daardoor beter wat nodig is en wat niet. De kern van de drie nieuwe
wetten die per 1 januari zijn ingegaan – de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet – is dat iedereen (naar vermogen) meedoet. Vanaf 2015 zoekt de gemeente,
of een van haar partners, samen met u naar de best passende oplossing voor uw vraag
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gezondheid, huisvesting en gezinssituatie; waar
nodig krijgt één gezin één plan. Zodat er geen
dingen dubbel gebeuren, maar ook niemand
buiten de boot valt. De professionals van deze
partners bieden zelf ondersteuning of regelen
dat er intensieve hulp komt. Deze hulp wordt
geleverd door een zorgverlener waar de
gemeente een contract mee heeft of door
middel van een persoonsgebonden budget
(pgb). Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen.

of probleem. Zodat u zoveel mogelijk kunt meedoen in de maatschappij en zo lang

12 teams in de wijken

en zelfstandig mogelijk thuis kunt blijven wonen, dat wie kán werken ook werkt en

Er zijn 12 teams in de wijken en een team

dat jongeren met wie het niet goed gaat, zo snel mogelijk passende ondersteuning

12+Jeugd in Tilburg. De wijkteams zijn: Team

krijgen. De gemeente laat de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk

Binnenstad, Team Oud-Noord, Team Zuid-Oost,

verlopen (het overgangsrecht is beschreven in de laatste alinea van dit artikel). Het is

Team Zuid, Team Midden Zuid, Team Zorgvlied en

een hele operatie, maar verantwoordelijk wethouder Hans Kokke van Zorg en Welzijn

Blaak, Team West, Team Reeshof Gesworen Hoek,

is optimistisch gestemd: “In Tilburg hebben we een prima aanpak ontwikkeld, samen

Team Reeshof, Team Noord, Team Berkel-Enschot

met onze partners. Dichtbij en maatwerk zijn belangrijke vertrekpunten. En dat werkt.”

en Team Udenhout.

Zorg in 2015 : DE NIEUWE WMO
Iedereen wil graag zo zelfstandig mogelijk wonen
en leven. Soms is daar hulp en ondersteuning bij
nodig. Bijvoorbeeld als u al wat ouder bent of
een lichamelijke of geestelijke beperking hebt.
De gemeente wordt verantwoordelijk voor deze
ondersteuning, dat is zo geregeld in de nieuwe
Wmo. De Wmo is bovendien uitgebreid met (thuis)
begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en
beschermd wonen. Ook hier geldt: u bekijkt eerst
samen met uw contactpersoon of mensen in uw
omgeving of netwerk hulp kunnen bieden. Naast de
partners van de T-Aanpak (zie hierboven) kunt u
als vanouds met uw vragen terecht bij de huisarts,
wijkverpleegkundige of het ouderenwerk.
Als u nu ook al zorg, begeleiding of een indicatie
voor kortdurend verblijf hebt, dan:
--- Houdt u deze zorg zolang voor u het overgangsrecht geldt. Dit betekent: als uw indicatie afloopt
op een dag in 2015 dan stopt uw overgangsrecht op
die dag.
--- Uiterlijk 6 weken voor uw indicatie afloopt
moet u contact opnemen met Loket Z om
afspraken te maken voor de toekomst. Bel 14013.
--- Loopt uw indicatie af na januari 2016? Dan
stopt uw overgangsrecht op 31 december 2015.
--- Voor beschermd wonen geldt een
overgangsrecht van maximaal 5 jaar
--- Loopt uw indicatie af na 31 december 2015
dan neemt de gemeente in de tweede helft van
dit jaar contact met u op.
--- Als u een pgb ontvangt dan wordt dit niet
meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) krijgt het geld en betaalt
uw zorgverleners.
--- De Tilburgse dienstencheques en alfacheques
voor Hulp aan Huis blijven bestaan.
--- Meer informatie? Kijk op tilburg.nl of
op hoeverandertmijnzorg.nl
De Draad |
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Veranderingen in zorg, werk en jeugdhulp
Het hoe, wat & waarom van de Tilburgse Aanpak

is deze aanpak veel effectiever, beter voor de

Jeugdzorg. Opletten dus dat medewerkers niet

bewoner en ook kostenbesparend. Frans: “In

teveel bezig zijn met formuliertjes, want alle tijd

de Tilburgse Aanpak kijken we eerst naar wat

die je kwijt bent aan de computer kun je immers

iemand, of een gezin, zelf kan. De aanpak be-

niet besteden aan de wijk.”

geleidt naar zelfredzaamheid en stimuleert de

“In de wijk plukken
we nu de vruchten al!”

eigen kracht van mensen. Ondersteund door

Hoe is het straks voor de burger? Want daar

het eigen netwerk en waar nodig door een

doen we het allemaal voor. Frans: “Als IMW

professional.”

leveren we altijd maatwerk, net als alle andere
partners van de T-Aanpak. In de toekomst zou

Ander voorbeeld? “Iemand komt bij Loket Z

het mooi zijn als de burger, in plaats van de pro-

binnen met een aanvraag voor een scoot-

fessional, zijn eigen rapportage en ondersteun-

mobiel. Dan vraag je door of er nog andere

ingstraject beheert. Zodat hij ook echt de regie

zaken meespelen op het gebied van wonen,

voert. Lukt dit niet, dan blijft de professional

werk of geld. Wat kan het eigen netwerk doen?

coördineren.”

Voor de oplossing worden doelen vastgesteld

Een van de partners
van de Tilburgse Aanpak
is het Instituut voor
Maatschappelijk Werk,
IMW Tilburg. Samen
met GGD, MEE, Loket Z
en de afdeling Werk en
Inkomen van de
gemeente vormen
zij, samen met de
wijkverpleegkundigen,
de Toegang voor
ondersteuningsvragen,
herkenbaar aan het
label T-Aanpak. Een

Het IMW biedt ondersteuning bij alle maatschappelijke en psycho-

en wat er nodig is om die te bereiken. Dit geheel

sociale problemen. Geeft hulp, advies en informatie. Niet alleen indivi-

wordt verwerkt tot een Plan van Aanpak. Soms

dueel maar er zijn ook trainingen en cursussen als Kind en Scheiden,

is lichte ondersteuning voldoende. Is specialis-

Sociale vaardigheden, het Marietje Kesselsproject en de Eigen Kracht

tische hulp nodig? Dan wordt de zorgverlener

Groep. Frans van Angeren coördineert het team West in de wijken

die hulp gaat bieden, betrokken bij het Plan.”

Wandelbos, Het Zand en de Reit: “We zitten nu vol in het proces van
het vormgeven van de toegang tot de zorg en daar hebben we onze
handen vol aan. We zijn nog zoekende natuurlijk, maar de eerste

Integrale blik

ervaringen zijn positief. Ook de samenwerking met de gemeente

Ook bij het consultatiebureau, onderdeel van de

verloopt voorspoedig.” Wat is er goed aan de Tilburgse Aanpak? Frans:

GGD, kijken medewerkers al met een integrale

“De wijkgerichte aanpak is landelijk. Maar in Tilburg is ervoor gekozen

blik. Frans: “Sommige ouders hebben gewoon

de bestaande loketten intact te laten zodat er voor de burger zo min

behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding.

mogelijk verandert. Belangrijk is verder dat we hier al wijkgericht bezig

Maar ook specialistische hulp van bijvoorbeeld

waren. Dat er al zoveel kennis en deskundigheid in wijk West gebun-

Kinderbescherming of Veiligheidshuis is goed

deld was, ja, dat helpt natuurlijk enorm en daar plukken we nu de

geborgd; we weten wanneer we expertise in huis

zoete vruchten van.” In West waren al 32 professionals bezig. Frans: “In

moeten halen wanneer alle seinen op rood staan.

de wijk kent iedereen elkaar, we weten elkaar goed te vinden. We (er)

Maar je probeert natuurlijk wel de meest inten-

kennen elkaars expertise, we weten wie we erbij moeten halen en we

sieve zorg zo mogelijk te voorkomen.”

coördinator Team
Toegang West,
vanuit het IMW.

tekst Betty Montulet
& fotografie Hans Peters
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Scootmobiel rijbewijs: vergroot zelfredzaamheid

sturen inwoners niet van het kastje naar de muur.”
De Tilburgse Aanpak, kort samengevat? Frans:

gesprek met Frans
van Angeren,

Dus in Tilburg pakken we het samen aan!’

“Aan de voorkant verandert er op het eerste
Attentie Preventie!

gezicht niet zo veel. Er zijn geen loketten bijge-

Sinds de renovatie van een deel van Zorgvlied zitten ook de huis-

komen. We zijn als hulpverleners nog meer bij

meesters en woonconsulenten van Tiwos om de tafel. Zij komen bij

elkaar betrokken. Er is één plan per gezin. We

mensen over de vloer en zien veel. Frans: “Zij signaleren problemen

sturen niemand van het kastje naar de muur. De

vroegtijdig en zo kunnen we, samen met onze partners snel inspelen

burger staat centraal en we koesteren de inte-

op zorgsignalen en huurachterstanden. Voorheen kwam het IMW pas

grale ( = brede, red ) aanpak. Achter de coulissen

in beeld als het probleem al zo ver gevorderd was dat huisuitzetting

verandert er voor de professionals wel veel. De

onvermijdelijk was.” De medewerkers van het IMW zoeken samen met

administratieve last om specialistische zorg in

de inwoner naar een oplossing bij financiële problemen. Een huis-

te zetten is nu ook bij de toegangsprofession-

uitzetting veroorzaakt vaak, naast schulden een hoop ellende en kan

als terechtgekomen, dat deden vroeger het CIZ

zo in veel gevallen voorkomen worden. Alleen al vanuit dit oogpunt

(Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau

Hans Kokke in gesprek met mantelzorgers

De Draad |
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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.

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

Advertentie 210 x 145 mm.indd 1

De Plus van Surplus.

TRAININGSGROEP COPD
Activiteiten aangepast aan de individuele mogelijkheden.

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

Welkom bij 13volt
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!

01-02-15 21:20

In de Buurt
Met één been in het vastgoed en
één been in de maatschappij staat
TBV Wonen midden in de buurt.
We werken aan wijken door de kwaliteit van
onze woningen optimaal te houden. Daarnaast werken we met diverse partijen samen
om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.
TBV Wonen
Woonwinkel
Spoorlaan 430
5038 CG Tilburg

T (013) 594 05 94
F (013) 594 05 99
Info@tbvwonen.nl
www.tbvwonen.nl

Dit doen we door activiteiten
in de wijk te organiseren of te
ondersteunen, maar ook door
te investeren in bijvoorbeeld
veiligheid, milieu en werkgelegenheid. Zo blijft TBV Wonen
in de Buurt!

Helpende
handen in
Tilburg West

organiseerden we de optredens maar zelf. Goed
voor ons zelfvertrouwen. Jarige Job is een mooi
doel; het is toch dramatisch dat kinderen hun
verjaardag af moeten zeggen of zich ziek melden
op school, omdat er geen geld is voor traktaties.”

Meer Info?
Maria Isabel Melis
via R-Newt
Veemarktstraat 39
5038 CT Tilburg
06 - 227 61 257

Maria: “Op de dinnershow waren 90 wijkbewoners. De benefiet-actie heeft 600 euro opgebracht.
Maar daarmee stopt Helping Hands niet. Zoals
gezegd reiken we een Trofee uit en gaan we op

H
Hoezo, voelen jongeren
zich weinig maatschappelijk betrokken en zetten ze zich niet in voor
een ander? Kijk naar
de meiden van jongerenwerk R-Newt in Tilburg-West. Ze bedachten
de Helping Hands Trofee
die op 17 maart a.s. aan
een betrokken buurtbewoner wordt uitgereikt
maar zitten ondertussen zelf ook niet stil. In
januari organiseerden ze
een dinnershow voor de
Stichting Jarige Job van
de Voedselbank in MFA
Het Kruispunt, samen
met vrijwilligers van Van
Harte Resto.

excursie naar het hoofdkantoor van Stichting
Jarige Job in Rotterdam om zelf de pakketten te
maken. En ook komt er de glossy Helping Hands,
waarin onder meer de dinnershow en de profietekst Hans Peters

len van de meiden. Verder gaan ze als ervarings-

& fotografie Peter Pijnenburg

deskundigen nieuwe meiden coachen. Mooi dat
onze dinnershow zo’n succes werd. Zo stonden

Jongerenwerker Maria Melis van R-Newt: “Na het bezoek aan de
Voedselbank hebben 14 van onze meiden het project Helping Hands
bedacht. Deze meiden hebben al heel wat achter de kiezen. Ze helpen
elkaar bij het werken aan persoonlijke doelen zoals weerbaarder
worden en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Iedere dinsdag-

twee meiden de avond te presenteren op het
podium. Anderen hebben opgetreden en weer
anderen ontvingen en bedienden de gasten.
Allemaal werkten ze aan hun persoonlijke
doelen. Ik ben bijzonder trots op ze.”
R-Newt vergroot zelfvertrouwen

avond komt deze groep (van 12-17 jaar) bij elkaar. Dan zijn er workshops als bewegen, koken, gezonde voeding, hygiëne, etiquette. Alles
om toe te werken naar het moment suprême: de benefiet-dinnershow,
samen met wijkrestaurant Van Harte.”
Marieke Verhoeven van Stichting Jarige Job: “Ruim 60.000 kinderen
kunnen in Nederland hun verjaardag niet vieren omdat er thuis geen
geld is. Stichting Jarige Job trakteert hen dan toch op een leuke verjaardagsbox met cadeau, versieringen en traktaties voor de visite en
op school. Vorig jaar kregen de meiden van R-Newt een rondleiding bij
de Voedselbank en ze waren diep onder de indruk. Ze trokken zich het
lot van de kindjes enorm aan en daarom hielden ze deze benefietdinershow. Hiermee kunnen we nog meer kinderen blij maken.”
Huub Glas, Resto manager Van Harte: “De meiden hebben ons benaderd. Het is echt hun ding, onze rol is bescheiden. We zorgen voor de
finishing touch, de garnering en de opmaak. De meiden hebben zelf
gekookt, de artiesten geregeld en de tafel gedekt. Ik vind het prachtig
om te zien hoe twee groepen in het wijkcentrum elkaar vinden en hoe
de wijk samengebracht wordt voor een goed doel.”
Tiara (15), Marjolein (13) en Latifah (14) van de meidengroep R-Newt:
“Op het menu stonden gevulde eieren, gamba’s met gele rijst en bakbanaan, drumsticks, kokos ijs met ananas. Lekker Caribisch want dat
zijn wij ook! We hadden Beyoncé gevraagd, maar die vroeg teveel, dus
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Meer info: www.basisinkomen.nl

Basisinkomen
voor iedereen?
Ralf Embrechts
(MOM Tilburg)
gaat samen met een
denktank onderzoeken
of het mogelijk is om
een vijfjarig experiment
te doen met het
Basisinkomen in de
Tilburgse Kruidenbuurt.
Bij zo’n inkomen krijgt
iedere burger gratis
geld van de overheid,
gebaseerd op het
bestaansminimum.
Zomaar, zonder
arbeidsverplichting.
Dit zou radicale

Een experiment
waard!

start. Want wat te doen met schulden of het consumptief krediet? Die te vereffenen is een rand-

Nathalie & Olaf

voorwaarde voor het Basisinkomen. Persoonlijk
heb ik er ook geen probleem mee als mensen
genoeg hebben aan dat inkomen en niet op zoek
gaan naar werk.”

laag en dat ik bijvoorbeeld nooit dakloos zal worGratis geld? Klinkt te utopisch om waar te zijn. Veel economen vinden het

den is in ieder geval een utopie. Vanuit mijn werk

Basisinkomen maar blabla maar toch zijn er onder hen ook, die beweren dat zo

weet ik dat incassobureaus kei- en keihard zijn

een aantal groeiende problemen kunnen worden opgelost. Armoede is anno

voor mensen met schulden, maar als mensen het

2015 veel dichterbij dan zo’n 20 jaar terug en veel verbetering zit er voorlopig

prima vinden om niet te gaan werken heb ik daar

niet in. Ralf Embrechts: “Het zou goed zijn als er in Tilburg in het sociale do-

moeite mee. Ik vind dit nu nog een stap te ver.”

mein geëxperimenteerd wordt met een manier van werken die gestoeld is op
vertrouwen. Dat mensen die bijstand of WW ontvangen, niet meer geconfron-

Doortje: “Een reële optie. Omdat we allemaal te

teerd worden met een pakket aan eisen en controles maar met vertrouwen. Dit

maken krijgen met de schadelijke gevolgen van

maakt dat mensen als zij in vrijheid keuzes kunnen maken, eerder en duurza-

armoede. Het ligt alleen politiek erg gevoelig.

mer in betaalde arbeid of vrijwilligerswerk rollen en minder een beroep doen

Maar op een andere manier met arbeid omgaan,

op allerlei collectieve voorzieningen. En de gunstige gevolgen slaan ook op tal

moet toch kunnen? Er is steeds minder werk dus

van andere sociale domeinen als onderwijs, zorg, welzijn, schuldsanering en

gewoon schuiven met systemen en geld, want dat

armoede.

is er genoeg.”

Dauphin

Maria: “In Canada ging het toch goed? Rege-

Tijdens een lezing in Tilburg zegt ook Ad Planken van de Vereniging

en een einde maken aan

Basis-inkomen Nederland dat het Onvoorwaardelijk (er is geen toets-

de verzorgingsstaat.

op nul zou kunnen beginnen is dat een hele mooie

Nathalie: “Lastig, uitkeringen zijn structureel te

ongelijkheid tegengaan
het betuttelcomplex van

Olav: “Reële optie, waarom niet? En als iedereen

Het idee van het basisinkomen leidde tot veel
onderzoek en experiment maar politiek is er
nooit iets mee gedaan. De Draad vroeg aan
Tilburgers, aanwezig bij de lezing: Is het basisinkomen een utopie of een reële optie?

Doortje & Maria

ringen zijn blind bezig. De wereld is hebzuchtig,
gebakken luchtverkopers zijn de oorzaak van de

moment) Basisinkomen leidt tot een betere verdeling van werk: “Maar ook

huidige ellende. Banken en verzekeraars die grof

tot het verdwijnen van de armoedeval en tot vermindering van regelgeving.

gegokt hebben zijn gered met gemeenschapsgeld.

Bovendien verdwijnt dan het stigma. Terwijl langdurige armoede leidt tot ver-

Armoede is meestal een voorbode van grote revo-

loedering, sociaal isolement, afgunst en uiteindelijk tot criminaliteit. Over de

luties, dus ik denk wel dat dat er nu van komt.”

hoogte van het basisinkomen wordt gesteggeld, maar in Nederland zou men
volgens het CBS rond moeten kunnen komen van zo’n € 1046, - per maand.”

tekst Betty Montulet
& fotografie Hans Peters
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Het idee van het basisinkomen is niet nieuw. Thomas More droomde er al van

Ralf Embrechts tenslotte weer: “Het is gewoon heel fatsoenlijk dat je je over je inkomen geen zorgen hoeft te

in zijn beroemde boek Utopia (1516). En ook een bekende econoom als Milton

maken. Stress daarover verlamt. En als je goed om je heen kijkt, zie je al talloze burgerinitiatieven die dat bewijzen,

Friedman, notabene een voorstander van het vrije marktkapitalisme, dacht

soms al jarenlang. Kijk naar de aanpak van Gerrit Poels, lichtend voorbeeld van de vertrouwensaanpak. Nu de overheid

hier serieus over na. Belangrijker, veel experimenten, waarvan de grootste en

zelf nog. Vertrouwen loont. Is goedkoper dan al die controles en bureaucratie en sluit veel beter aan bij de koers van

belangrijkste in Canada in de jaren ‘70, lieten alleen maar positieve effecten

decentralisatie die we nu meemaken in de transitie van de Wmo. In Nederland waait momenteel een andere wind maar

zien: in het stadje Dauphin werd langer gestudeerd, daalde de arbeidsproduc-

er zijn signalen dat deze wind in de praktijk een tegenwind zal blijken. Een sociaal experiment kan aantonen welke

tiviteit nauwelijks en nam vooral de gezondheid zienderogen toe. Helaas trok

aanpak het meest succesvol is in het bereiken van de gewenste sociale mobiliteit en arbeidsparticipatie. In Denemark-

een nieuwe conservatieve regering voortijdig de stekker uit het project.

en is al geëxperimenteerd met deze vertrouwensaanpak en het werkt. Hoog tijd om dat bij ons ook eens te doen.”
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“Kom ik terug, zie ik
mijn vaasjes weer!”

DE PASSIE VAN Catharina de Wit

Vaasjes. Wie verzamelt er nou vaasjes? Catharina de Wit-van de
Poel. De 84-jarige Tilburgse weduwe verzamelt al jaren vazen althans exemplaren die niet veel hoger zijn dan 15 centimeter. “Ik
weet niet precies hoeveel ik er nu heb”, zegt ze. “Ik dacht tussen de
1500 en 1600.” Deze zijn allemaal verschillend: van Hollandse tot
Chinese vaasjes, van Engelse tot Portugese. “Jarenlang zat ik elk
jaar drie maanden in Portugal”, zegt ze, “een prachtige tijd.”
Catharina werd in 1930 geboren in Tilburg en trouwde op haar
19e met de bouwvakker Toon de Wit. “Ik heb vier kinderen, negen kleinkinderen, 18 achterkleinkinderen en één op komst. En
één van de achterkleinkinderen heeft ook al een kind, dus we
hebben nu vijf generaties.” Overal in huis hangen familiefoto’s en
zelf gemaakte schilderijen van bloemen. Ze speelt even Plaisir
d’Amour op haar orgel. De vaasjes begon ze een kwart eeuw terug
te verzamelen. “Gewoon, omdat ik ze leuk vond. Eerst op een rek
maar toen dat te klein werd, ben ik verder gegaan op een van de
slaapkamers. Ik krijg ze van kennissen of koop ze op de markt.”
Eén van haar favoriete vaasjes is versierd met goudachtige figuren
en glinstersteentjes. “Die heb ik gekocht van een jongen die niet
helemaal goed was. Ik heb er maar anderhalve euro voor betaald.
Achteraf vond ik dat ik er meer voor had moeten geven.” En nee, er
komen niet veel nieuwe vaasjes meer bij. “Het is genoeg zo.”
Wat gebeurt er met uw verzameling als u er niet meer bent? Ze
begint te lachen. “Mijn kinderen zeggen: dan ruimen we ze op.
Maar ik heb gezegd: doe ze maar in dozen.” En dan? “Die moeten
ze dan maar op zolder zetten, dan hebben ze er geen hinder van.
En als ik terugkom, zijn ze weer van mij.” Want als aanhangster van
Jehova’s Getuigen is ze er absoluut van overtuigd dat het met de
dood niet afgelopen is: “Alle mensen komen terug, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Je hoeft dus echt niet bang te
zijn om dood te gaan.”
Wilt u ook graag met uw hobby, geschiedenis, prijs of passie in
deze rubriek staan? Stuur dan een berichtje naar De Draad via
dedraad@contourdetwern.nl,
tekst & fotografie Joep Eijkens
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Wist u dat
De Deeltaxi sinds een aantal jaren de Regiotaxi heet?
Iedereen met de Regiotaxi mag reizen? U kunt een rit
reserveren via telefoonnummer 0900-05 95.
Als u vanuit een instelling belt waar de 0900-lijnen zijn
geblokkeerd, of als u met een mobiele telefoon belt, u
ook een rit kunt reserveren via 088-8080680?
Alle informatie over de Regiotaxi is terug te vinden op
onze website www.regiotaximiddenbrabant.nl
Iedereen een pas kan aanvragen? U kunt dat doen via
onze website of onze klantenservice 0800-48 31 762.
Blinden en slechtzienden een gesproken tekst op CD
kunnen aanvragen via onze klantenservice?
U met de Regiotaxi maximaal vijf zones kunt reizen?
Bij twijfel over het aantal zones van de gewenste rit,
kunt u bellen naar 0900-05 95.
U bij het plannen van uw reis rekening dient te
houden met een omrijdtijd van 30 minuten?
De Regiotaxi u maximaal 15 minuten eerder of later
mag ophalen dan de gewenste ophaaltijd?
U gebruik kunt maken van de terugbelservice?
Dit betekent dat u, ongeveer 5 minuten voordat de
taxi arriveert, gebeld wordt door de chauffeur.
Het Servicepunt Regiotaxi Midden-Brabant bereikbaar
is op telefoonnummer 0800-48 31 762.

TIJDIG BELLEN
In principe kunt u altijd tot 1 uur van tevoren een rit
reserveren. Voor de planning is het echter prettig als
u dit zo vroeg mogelijk doet, maximaal 3 maanden
van tevoren. Zeker bij een langere reis, of bij het
gebruik van hulpmiddelen (zoals een rolstoel), is het
van belang dat het taxibedrijf zo vroeg mogelijk op
de hoogte is.

TARIEVEN
De basistarieven voor 2015 zijn als volgt:
1. OV-reizigers
€ 1,95 per tariefzone.
2. Wmo-reizigers € 0,65 per tariefzone.

MAALTIJD - THUIS - SERVICE






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

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

Laat uw geheugen u weleens in de steek?
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.
Dagbegeleidingscentrum Convivio is in Tilburg
gevestigd aan de Kobaltstraat 13. Het betreft een ruim
pand met veel lichtinval en een mooie binnentuin.
Vanaf Dagbegeleidingscentrum Convivio is het
maar een klein eindje lopen naar het prachtige
gebied van de Oude Warande en het Wandelbos.
Heerlijk om daar een mooie wandeling te maken.
Met winkelvoorzieningen op loopafstand evenals
bushalte en station. Convivio - Wonen biedt 24 uurs
zorg in Villa Anna, aan de Lange Nieuwstraat 158,
5041 JD Tilburg. Bij Convivio-Wonen gaan we uit van
de manier waarop de bewoner de situatie ervaart en
daar betekenis aan geeft. We hebben oog voor de
levensgeschiedenis van onze bewoners.

Het Laar

40 jaar
40 Jaar ‘Thuis met Het Laar’
Het Laar biedt mensen al 40 jaar de mogelijkheid om hun
leven te leven zoals zij dat zelf willen. Ook als u wat ouder
wordt en het misschien wat minder makkelijk is om vast te
houden aan uw zelfstandigheid en leefstijl. Belangrijk is dat u
zich altijd thuis voelt, waar u ook woont. Thuis met Het Laar.
Het Laar biedt u hiertoe een breed pakket aan producten,
diensten en faciliteiten zoals thuiszorg, het huren van een
appartement met woonarrangement, verzorging en verpleging.

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

De 3 plussen van Convivio
+ Persoonlijke aandacht en Begeleiding staan bij ons
hoog in het vaandel.
+ Convivio heeft empathie met de ouderwordende
mens en biedt gastvrijheid, rust, geborgenheid en plezier.
+ Zorg heeft zowel 24 uurs zorg als dagbegeleiding
voor de ouderwordende mens met geheugenproblemen.

Vergoedingen
Iedereen met een indicatie voor Dagbegeleiding of individuele
begeleiding kan zich bij Convivio aanmelden. Vergoedingen
zijn te krijgen via PGB (persoonsgebonden budget).
Deelname
Deelname aan deze vorm van Dagbegeleiding is mogelijk
vanaf 4 uur per dag tot maximaal 5 hele dagen per week.
Vervoer
Convivio regelt het vervoer in overleg met de betrokkene.

Meer informatie zie website www.convivio-zorg.nl &
Convivio Dagbegeleiding & Wonen
Elleke Inderfurth-Veenendaal
info@convivio-zorg.nl
06 - 407 011 20 & 013 - 590 52 83

Glossy
als steun
bij dementie
“Hier lig ik op de grond,
uitgeteld, omdat ik het
toen als leider van de
Nationale Scoutingdag
heel druk had.”
Wil van Bebber (83)
wijst naar een foto in
het blad de Passies
van Wil, een kleurrijke
bloemlezing van zijn
leven. Meneer van
Bebber is dementerend
en woont in woonzorgcentrum
De Kievitshorst
(De Wever). Het blad
werkt als geheugensteuntje in de rug
bij gesprekken. “En
dat is ook precies
de bedoeling,” aldus
locatiemanager
Jan Goossens.
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tekst & fotografie
Hans Peters

Het PersoonsGericht Magazine (PG-magazine) naar een idee van Bureau
G&D is baanbrekend in de zorgwereld, zegt Jan Goossens. Van alle
kanten heeft De Kievitshorst dan ook geestdriftige reacties gekregen. Een
dynamische glossy toont foto’s en teksten van en over de belangrijkste
liefhebberijen, gebeurtenissen en plekken uit iemands leven. Dertig
dementerende bewoners van De Kievitshorst en hun familie kregen vorig
jaar zo’n blad aangeboden. Goossens: “De meeste informatie wordt door
naasten aangeleverd. Nieuw is, dat aan het magazine ook een digitale
variant is gekoppeld; zo kunnen bewoners en bezoekers dan samen
de favoriete muziek beluisteren of filmpjes en/of sportfragmenten
bekijken die in het magazine genoemd zijn. De Kievitshorst heeft daar
speciaal iPads voor aangeschaft. Jan Goossens: “Levert voor personeel en
bezoekers altijd boeiende gespreksstof op; normaliter best een moeizame

Als het gesprek op de Tilburgse verzetsheld

van dit project, juist door die persoonlijke opzet.

zaak bij onze dementerende bewoners. En je gaat automatisch terug naar

Jef van Bebber komt, schiet Wil vol. Ria: “Dat

Mede hierdoor kan het personeel activiteiten

een tijd, waar iemand nog mooie herinneringen aan heeft. Zo werkt het

was zijn oom. Die is later gefusilleerd in kamp

voor bewoners op maat afstemmen, om hun het

blad ook als een geheugenprikkel.”

Vught. Hij had een goede band met hem, wij

verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.”

zijn later nog bij de naamgeving van het Jef van
Wil van Bebber woont in De Kievitshorst, op de afdeling voor demen-

Bebberhof betrokken. Ook kreeg Wil een pak

terenden. Zijn vrouw Ria woont in het verzorgingshuis. Samen hebben ze

ransel van een NSB-politieagent. Hij was toen

drie kinderen en zeven kleinkinderen. Wil had hart voor de Scouting, was

elf. Ria: “Ik leerde Wil in 1956 kennen en die

dirigent van het St. Maarten-koor en heeft een band met Curaçao, waar

NSB-er woonde bij ons in de straat. Wist ik veel.

zijn broer woont Dankzij het blad komt dit allemaal tot leven. Wil, ‘“hij

Kwam hij helemaal overstuur bij ons aan.” Jan

moet altijd even op gang komen”, zegt Ria’: “Op Curaçao is veel armoede

Goossens: “Dit verhaal zou ook best in het PG-

en criminaliteit. Mijn broer werkte er als directeur op een technische

Magazine hebben kunnen staan. Want er zijn ook

school en woont in Santa Rosa. Daar was het magnifiek.” Ook is Wil een

zwarte bladzijden. Je moet dementerenden niet

grote fan van panfluitist George Zamfir. Via de iPad kan hij de muziek

afschermen van de werkelijkheid maar ze juist

daadwerkelijk afluisteren.

serieus nemen. Dat is dan ook de meerwaarde

Meer Info?
Woonzorgcentum
Kievitshorst
Beneluxlaan 101
5042 WN Tilburg
T 013 - 531 21 00
E info@dewever.nl
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ONT-MOETEN
IN HET NAHUIS
Mensen met nietaangeboren hersenletsel (NAH) zijn
veel tijd kwijt
met revalidatie en
medische zaken. In
het nieuwe NAHuis
komen ze tot rust.
Initiatiefnemer
Fred de Koning:
“Bij ons kunnen
ze ont-moeten, in

tekst & fotografie
Hans Peters

Fred: “Wil je hier punniken, fotograferen, fietsen, toneelspelen of computeren? Prima. Wil je alleen een krantje lezen en een praatje maken? Ook
goed. Het grote voordeel is dat je lotgenoten ontmoet. Je hoeft hier niet
uit te leggen dat je even niet uit je woorden komt of te moe bent. Dat
begrijpt iedereen meteen.”
Geen witte jassen plek
Het NAHuis opende in woonzorgcentrum Koningsvoorde en ging al snel
vijf dagen per week open, zo groot is de aanloop. Fred: “Het NAHuis heeft

Bezoeker Bert Wolfswinkel (65): “Mijn vrouw

Stefan Cools (43) kreeg op 38-jarige (!) leef-

las een artikel in de krant en zei: dit is echt iets

tijd een herseninfarct: “Ik heb drie weken in het

voor jou. En dat klopte, vanaf het eerste moment

ziekenhuis gelegen. De hele linkerkant van mijn

dat ik hier binnenkwam, wist ik: dit is wat ik

lichaam was uitgevallen.” Als vertegenwoordiger

zoek. Hier kan ik mijn verhaal vertellen, zonder

stond hij midden in het leven, een afwisselend

dat ik afgekapt word.” Twee jaar geleden viel

en dynamisch bestaan. Stefan: “Ik kon aange-

Bert van de trap. Kwam op zijn hoofd terecht

past autorijden, dus naar mijn idee ging het nog

en raakte meteen in coma. Bert: “Met loeiende

best. Maar mijn baas dacht daar anders over. Die

sirenes werd ik naar de IC gebracht. Er werd

was bang dat ik bij klanten te emotioneel zou

voor mijn leven gevreesd.” Maar Bert kwam er

reageren.” Drie jaar zocht hij naar ander werk

weer bovenop dankzij therapie en sport: “Ik ben

maar zonder resultaat. Vrijwilligerswerk bood

ex-militair, brandweerman maar had altijd een

uitkomst. Ook sport en zwemt hij met lotgenoten

broertje dood aan sport. Hier ontdekte ik de

en zo leerde hij Bert kennen. Stefan: “Die wees

sport en ben sindsdien fanatiek bezig. Daaraan

mij op het NAHuis. Ik ben nu voor de tweede

dank ik mijn wederopstanding maar ook aan

keer hier en het is fijn om contact te hebben

mijn geloof in God.” Om zijn hersenen meer rust

met lotgenoten. Nog liever met leeftijdgenoten

te geven, moet hij twee uur per dag slapen. Zijn

natuurlijk, maar wat dat betreft val ik buiten de

lange termijn-geheugen is prima, maar in zijn

statistieken. Misschien dat ik een dependance op

korte termijn-geheugen zitten vele gaten. Bert:

kan zetten in mijn wijk, de Reeshof. Daarover ga

“Ik moet alles opschrijven, het aanrecht ligt vol

ik met Fred brainstormen, want ik kan hier veel

kattebelletjes.”

energie in kwijt.”

die gezellig opgefrist en ingericht. Samen met onze vrijwilligers,
bezoekers, mantelzorgers en coördinatoren ben ik bijzonder trots op
onze behuizing.”
Hij is gepensioneerd apotheker en heeft als buddy ruime ervaring met
mensen met hersenletsel: “Al begeleidend merkte ik dat deze mensen
langzaam wegzakken. Ze tellen niet meer mee in de maatschappij en slu-

niks meer moeten.

omdat je zo weinig aan het uiterlijk van deze mensen ziet. Daarom zocht

leuk vindt.”

Buiten de statistieken

drie grote ruimtes, een keuken en een tuin. Dankzij MooizoGoedzo zijn

de zin van even
Alleen doen wat je

Kattebelletjes

iten zich op tussen vier muren. Vaak is er onbegrip vanuit de omge-ving
ik naar een soort van gezellige sociëteit, tegengesteld aan een witte-jassen omgeving. Om mensen met NAH een plek te bieden voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.”
Het NAHuis is een burgerinitiatief pur sang en scheidt zorg en ontspanning, aldus Fred de Koning: “Past qua begeleiding perfect in de transitie
van de AWBZ naar de WMO. Maar wij liepen al op die weg voordat de
koning het woord participatiesamenleving in zijn troonrede noemde,”
aldus deze Koning. Hij zoekt graag de samenwerking op met zorgateliers,
zorgboerderijen, zorginstellingen of cafés voor mensen met NAH. Fred:
“Ook staat ons huis in de belangstelling van Hersenstichting Nederland.
Misschien kunnen er op den duur meer huizen uitgerold worden.”

28 | De Draad

Schilderclub “De Rare Kwasten” al dus henzelf
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Voormalig taxichauffeur Anja Huijbrechts (55) werd op de fiets door notabene een taxi
aangereden Aan een schedelfractuur en zwaar gekneusde hersenen hield ze hoofdpijnen en
evenwichtsstoornissen over. Anja: “Na mijn revalidatie viel ik in een zwart gat. Gelukkig kwam
toen het NAHuis op mijn weg. Hier vinden ze het prima dat ik stil ben of niet uit mijn woorden
kan komen. En in het voorjaar gaan we lekker wandelen en fietsen, met in mijn geval een
aangepaste fiets. Helaas is er in mijn omgeving weinig begrip voor mijn ziekte; veel vrienden
en collega’s zijn dan ook weggevallen. Maar hier voel ik me als een vis in het water.”

Niet Aangeboren
Hersenletsel is er in vele
varianten. Niet alleen
door hersenbloedingen,
herseninfarcten of
hersenletsel door (verkeers-)
ongevallen, maar ook door
bijvoorbeeld hersentumoren
of de ziekte van Lyme. NAH
verandert je leven van het
ene moment op het andere
én dat van je partner en
gezin. Er zijn in Nederland
ca. 600.000 mensen met een
NAH, in Brabant zo’n 7.500.
Meer info? Neem dan
contact op met het NAHuis
Tilburg in woonzorgcentrum
Koningsvoorde, Generaal
Smutslaan 206, 5021 XE
Tilburg. T.: 013 – 82 82 114.
E.: info@nahuis.org.
W.: www.nahuis.org
Bezoekers van het NAHuis
kunnen aanspraak maken op
het PGB.

tekst Arie van de Wetering
(SeniorWeb Tilburg)

Social media
& Facebook

RUBRIEK
DRAADLOOS

Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en leuke manier. Het betreft niet alleen informatie in de vorm
van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld
(fotografie, video) worden gedeeld via social media websites: ‘media die
je je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt’.
Heel bekende, internationale voorbeelden zijn Facebook, YouTube, Linkedin
en Twitter, maar ook WikiPedia. Groepen mensen komen er samen om te
communiceren over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Een belangrijk
verschil met klassieke media als kranten, tv, enz. is dat de gebruiker zelf
actief is en het nieuws maakt en dus niet een professionele redactie. Wel laat
de inhoud en kwaliteit van de berichten vaak te wensen over. Een van de
populairste toepassingen is Facebook. Om te kunnen werken met Facebook
heeft u altijd een apparaat (pc, laptop, tablet of smartphone) nodig en een
internetverbinding. Bovendien zijn er dus kosten aan verbonden als u data
gebruikt.
Facebook
Facebook is een social networking site. Een site die u toestaat een netwerk
op te bouwen met vrienden en bekenden. Om te beginnen moet u een
account aanmaken, uzelf registreren en persoonlijke gegevens invoeren.
Inloggen gaat via: www.facebook.com. Bedenk wel dat veel andere mensen
uw berichten kunnen zien en met anderen delen. Ook is het later lastig om
informatie weg te halen. Dus enige voorzichtigheid is geboden.
Wanneer u op Facebook actief bent, moet u het onderscheid tussen
vrienden en groepen goed in de gaten houden. Vrienden zijn meestal
gewoon de mensen die u kent. Groepen zijn een verzameling van mensen,
die geen vrienden van elkaar, zijn en elkaar vaak niet kennen. Wat hebben
ze dan gemeen? Ze zijn allemaal fan van een bepaald idee, persoon, product
of merk. Door lid te worden van een groep, geeft u aan deze geestdrift te
delen. Iedereen kan groepen aanmaken.

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

“Vind ik leuk”
Op veel websites vindt u een “vind ik leuk”-knop. Daarmee geeft u aan dat
de informatie u aanspreekt. U kunt uw netwerk uitbouwen op verschillende
manieren. Anderen kunnen u vragen om “bevriend” met hen te worden,
wanneer u accepteert heeft u er een vriend bij. U kunt ook zelf vrienden
uitnodigen door te zoeken op naam of e-mailadres. Of te kijken in de
vriendenlijsten van andere mensen in uw vriendenkring of binnen een
netwerk en die mensen rechtstreeks uitnodigen om vrienden te worden.
Het leuke aan Facebook is juist, dat door anoniem te snuffelen in de

tablets. Informatie en
aanmelding:
T: 013 - 889 45 03 of
E: seniorwebtilburg@
gmail.com
W: www.seniorweb.nl

vrienden van uw vrienden, u zo interessante mensen kunt inviteren.
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De Gebitten Centrale
De specialist voor uw kunstgebit

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 computers, 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 allerlei 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.

GEMOTIVEERDE MEETLATTEN GEZOCHT
Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties is een vereniging die opkomt voor de belangen van mensen met
een handicap en/of chronische ziekte. Een belangrijke
voorwaarde om zelfstandig te kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk leven is een goed toegankelijke stad. Ons
motto: Tilburg drempelvrij!
Om dat voor elkaar te krijgen brengen vrijwilligers de mate
van toegankelijkheid van openbare gebouwen in beeld
en wordt er onderzoek gedaan naar de inrichting van de
openbare ruimte. De resultaten wordt geplaatst op: www.
toegankelijktilburg.nl. Mensen met een handicap kunnen
opzoeken of het gebouw voor hen toegankelijk is.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die overweg kunnen met
de meetlat, een gebouw kunnen beoordelen op knelpunten en het leuk vinden om samen met anderen op pad te
gaan.
Voor meer informatie:
Rini Pompen, rini.pompen@togtilburg.nl
T. 013 – 468 61 65
www.togtilburg.nl / www.toegankelijktilburg.nl

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.

Insulindeplein 18 - 5014 BD Tilburg
013 - 5426603

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.

Onze tarieven:
- wassen / knippen / drogen
- wassen / watergolf
- wassen / knippen / watergolf
- wassen / föhnen
- wassen / knippen / föhnen
- permanent (alles inclusief)
- verven vanaf

€ 10,00
€ 11,50
€ 21,50
€ 11,50
€ 21,50
€ 41,00
€ 23,00

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

Insulindeplein 18

l

5014 BD Tilburg

www.koskappersopleidingen.nl

l

013-5426603

info@koskappersopleidingen.nl

wijzer-scheiden.nl
Snel de juiste hulp bij een scheiding

Puzzel
VERNieuwing
Contact
Goed uitziende man, weduwnaar, 75+
nog kerngezond zoekt dito vrouw, niet
rokend. Ik zoek liefde, een arm om me
heen, samen op vakantie gaan, terrasje
pikken, trein- of busreisje, winkelen,
auto rijden, kortom gezellig samenzijn.
Graag serieuze reactie. Brieven onder
nummer 2015-1-1
Ik ben op zoek naar een leuke vriendin
om samen leuke dingen te doen, zoals
winkelen en gezelligheid. Ben 79 jaar,
goed ter been en gezond, sinds 1 jaar
weduwe. Spreekt het u aan reageer dan
onder nummer 2015-1-2
Man, 62 jaar, zoekt nette vrouw tussen
60 en 70 jaar. Brieven onder nummer
2015-1-3
Man van 65 jaar is op zoek naar een
leuke vriendin om samen fijne dingen
te ondernemen zoals de natuur in of
een rondje fietsen, een terrasje pikken
en steden bezoeken, vooral genieten.
Als u dit aanspreekt dan graag reageren
onder nummer 2015-1-4, dus dames tot
wederhoren!

DE DRAAD
KWIJT ?

Ik ben een actieve 61-jarige vrouw van
Surinaamse afkomst. Ben op zoek naar een
lieve man tussen 60 en 70 jaar om beter te leren
kennen en misschien later een serieuze relatie
op te bouwen. Reacties graag onder nummer
2015-1-5

Te koop

Te koop aangeboden: legpuzzels van 1000
stukjes à € 2,50 per puzzel. Interesse? Neem dan
contact op via 013 463 13 08

Dankbetuiging

Ik wil alle mensen die mij naar aanleiding van
mijn verzoek in de laatste Oudfit religieuze
spullen schonken, hartelijk danken. Met deze
spullen kan ik het erfgoed voortzetten. Groetjes
Joop Knops, tel: 013 785 13 28 of 06 127 28 221.
© Puzzelcorner.nl

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 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
deze brief dan ongeopend door.
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BUURT
GLOSSY
HULP
IEDEREEN
INZAMELEN
IPAD
KLEINE BEURS
KRINGLOOP
MISSIE
NAH

NAHUIS
ONTSPANNEN
OPRUIMACTIE
OUDEREN
PROJECT
RESTO
SAMEN
SOCIAAL
STEUN
TAKEN

VISIE
WMO
ZORG

Streep alle bovenstaande
woorden weg en u houdt
een toepasselijke leuze over.
Stuur uw antwoord voor
15 april naar:
Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.nl
En maak kans op een leuke prijs!!!
De Draad |
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“Met als doel meer
Textielpleingevoel!”
Oud-Noord, waar met
name honden uitgelaten
worden. De bewoners
willen meer reuring op
dit plein, dat een prima
ontmoetingsplek kan
zijn. Met als gevolg een
burgerinitiatiefgroep,
die in 2015 activiteiten
organiseert ter
verbetering van het
Textielplein. Het
eerste grote evenement
organiseren de bewoners

werkgroep één woensdag per maand het zwerfvuil op: “Meer uitstraling
begint al door zo iets simpels als het plein schoonhouden”, zegt werkgroeplid Ria van de Laak, “ook op nieuwjaarsdag hebben we vuurwerkresten geruimd. Daarna was er een overdekte nieuwjaarsborrel. Dat was
meer Textielpleingevoel!”
Lid Saskia Dellevoet: “Een net plein is één ding, maar tijdens het
Inspiratiecafé in MFA De Poorten kwamen we op nog veel meer ideeën.
Veel straatnamen in deze buurt verwijzen naar begrippen uit de textielindustrie. Tijdens de museumweek met als motto: Doe een museum willen

Zorg pakken we samen aan

wij een openluchttentoonstelling op het plein met als thema Doe een plein.
We denken aan een tent van kleurige lappen via crowdsourcing, die

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

buurtbewoners zelf in elkaar zetten.”
Sociaal werker Carola Kiewied van ContourdeTwern: “Deze bewoners-

Agenda
2015

groep is bijzonder ondernemend. Het subgroepje Enquête gaat bij meer
dan 1000 omwonenden van het plein de behoeftes peilen. De wijkschouw
van de gemeente doet in maart toevallig deze buurt aan dus op dat
moment kunnen we hopelijk het onderzoeksresultaat overhandigen!”

- in het kader van de
Museumweek - samen
met het Textielmuseum:
op zondag 19 april is
het Textielplein één dag
‘Museumplein’.

FEBRUARI

23

Lezingencyclus ‘Een waardevol leven’ | Pieter van de Rest/ Wouter Duinisveld | Aula 2 20.00 uur

MAART

8
23

Herinnerdag ‘Gaandeweg’ Netwerk Sterven en Rouw | 13.00 uur tot 16.00 uur
Lezingencyclus ‘Je mag me altijd bellen’ | Karin Kuiper | Aula 2 20.00 uur

APRIL

12
20

‘Dialoog over leven met de dood’ | Rob van Tilburg | 13.30 uur | Andante Café open 10.00 uur
Lezingencyclus ‘Het verlies van een dierbare, het verlies van je zelf?’ | Elisa Hoogendoorn |
Aula 2 20.00 uur

JUNI

14

‘Hoe geef je woorden aan...’ | Sietske Zijlmans | 13.30 uur | Andante Café open 10.00 uur

SEPTEMBER 13

De werkgroep heeft inmiddels een
Facebook-groep met 107 leden en
de website www.textielpleintilburg.nl
tekst Betty Montulet
& fotografie Peter Pijnenburg
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Mijn hartenwens is in
vervulling gegaan. Dankzij
een steuntje in de rug.
Ik heb een dagje meegewerkt
in een kinderdagverblijf.
Fijn, hè? Ik ben heel erg
trots op mezelf!

een gezellig druk moment op ons plein. Ons uiteindelijke doel is toch:

‘

vooral uit een parkje in

Niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken, ruimt de

Als woongroep doen we veel samen:
werken, eten, boodschappen doen, de was.
Maar we zijn niet allemaal vrienden.
En ik ben eigenlijk heel verlegen.
Mijn begeleider vertelde mij dat ik een
cursus kon volgen waarin ik kon leren om
gemakkelijker met mensen om te gaan.
In de cursusgroep vertelde ik over mijn droom:
werken op een kinderdagverblijf.
Samen met mijn begeleider heb ik een
supportersavond georganiseerd.
Ik had zelf een cake gebakken. En ik heb
daar mensen ontmoet die me wilden helpen.

‘

Het Textielplein bestaat

De mensen om me heen hebben me
sterker gemaakt. Ik moest er wel zelf
ook iets voor doen om ze te ontmoeten.

Saskia & Ria

‘Over zelfdoding’ | Frank Vandendries & Carolien van Eerde | 13.30 uur | Andante Café open 10.00 uur

OKTOBER

11

‘Achter de regenboog voor kinderen & jongeren die rouwen’ | Hellen Tonglet &
Gertie Mooren | 13.30 uur | Andante Café open 10.00 uur

NOVEMBER

2
8

Lichtjesavond in de tuinen van het crematorium | 18.00 uur tot 20.00 uur
‘Dialoog over leven met de dood’ | Rob van Tilburg | 13.30 uur | Andante Café open 10.00 uur

DECEMBER

13

‘Wereldlichtjesdag’ Herdenking overleden kinderen | Rob van Tilburg | 19.00 uur | Andante
Café open 10.00 uur

Andante Café is een nieuw initiatief van het crematorium. Op de tweede zondag van de maand is Andante café vanaf 10.00 uur geopend
en kunt u hier terecht voor een moment van bezinning of het delen van ervaringen met andere aanwezigen. U bent ook welkom als u
alleen een kopje thee of koffie wilt komen drinken na of voorafgaand aan een bezoek aan de tuinen van het crematorium Tilburg. Van
13.30 tot ca. 16.00 uur is er in Andante Café een bijeenkomst voor ieder die dat wil. Deze wordt georganiseerd door het crematorium
samen met het netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant. Het thema is iedere keer verschillend, maar heeft altijd te maken met de dood,
sterven, rouw en troost. Na een inleiding of overdenking over het thema kunt u met anderen uw ervaringen delen. We vinden het fijn
als u actief deelneemt aan deze gesprekken, maar het is ook goed als u alleen komt om te luisteren: niets moet in Andante Café. Aan
deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Kijkt u ook eens op www.crematoriumtilburg.nl en www.stervenenrouw.nl

De Draad Eigenschappen
oplage van 37.000 exemplaren

Wij zijn een vriendelijk bureau
en werken snel met persoonlijk
contact

uitgave 5x per jaar
40 pagina’s dik, full color
wordt bij elke 60-plusser in Udenhout, Berkel-Enschot & Tilburg
thuis bezorgd
5.000 gratis exemplaren worden via ongeveer 300 plekken in

We kunnen al uw advertenties
voor De Draad verzorgen

gemeente Tilburg gedistribueerd
uitgever: Stichting De Draad (voormalig Stichting de Straatkrant).
uitgave: gedeeltelijk in opdracht van de gemeente Tilburg
redactie en eindredactie door medewerkers van ContourdeTwern,

Daarnaast is Webkader uw
partner voor grafische &
digitale producten

in samenspraak met diverse maatschappelijk instellingen
geen winstoogmerk

De digitale Draad

Interesse? De koffie staat klaar!
T. 013 - 744 03 81

Het papieren magazine is onderdeel van een groter geheel. Het magazine komt vijf
keer per jaar uit maar dat is natuurlijk onvoldoende om allerlei actueel nieuws te
melden. De Draad wil ook een podium en een platform zijn en nodigt iedereen uit om
positieve, inspirerende verhalen en activiteiten te delen. Vandaar dat
www.dedraadmagzine.nl een steeds belangrijker plaats in het geheel krijgt maar
(gelukkig) nooit de papieren uitgave vervangt.

Graag uw mening
Als redactie hebben wij met hart en ziel gewerkt aan deze eerste uitgave. Hopelijk
bevalt De Draad u. Wij horen graag van u wat u van het nieuwe magazine vindt. Of
misschien hebt u een idee voor een artikel/item in een van de volgende uitgaven.
Of misschien wilt u deel uitmaken 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, postbus 3078, 5003 DB Tilburg, door te bellen via

PERSONEEL EN DIENSTEN AANGEBODEN!
Zaken doen met de Diamant-groep betekent mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans
bieden op een betere toekomst. Meer weten? Mail naar info@diamant-groep.nl of bel 013 46 41 911.

T. 013 – 583 99 91 of via mail: dedraad@contourdetwern.nl

Hoofdredactie
Betty Montulet
Eindredactie
Hans Peters

COLOFON

Webkader verzorgt de
vormgeving van De Draad

Coördinatie
Paula Schoormans
Redactioneel
Toine van Corven
Joep Eijkens
Betty Montulet
Hans Peters
Puzzelcorner
Paula Schoormans
Arie van de Wetering
(Senior Web)
Ontwerp / vormgeving
Webkader
Fotografie
Joep Eijkens
Hans Peters
Peter Pijnenburg
Dennis Buster
Acquisitie
Hans Peters
Paula Schoormans
Oplage:
37.000 exemplare
Distributie
Diamant-groep

VERANTWOORDING
De Draad nummer 1, 2015, jaargang 1. Niets uit deze uitgave mag

Drukwerk
Gianotten printed media

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 en maatschappelijke
instellingen in Tilburg.
Reacties en ingezonden stukken vóór 15 april te richten aan:
Redactie De Draad p/a ContourdeTwern, Spoorlaan 444,
5038 CH, Tilburg. T. 013 – 583 99 91 of

JE KOMT ONS OVERAL TEGEN!

E. dedraad@contourdetwern.nl

Op de cover
Bernadette van Esch &
Jeannie Bollen
De Draad is mede mogelijk
gemaakt door:
De Wever
Tiwos
Gemeente Tilburg
Thebe
ContourdeTwern

Zie ook: www.dedraadmagazine.nl
De Draad |
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Met onze
online
diensten

kunt u meer
dan u denkt.

De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online.
U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas aanvragen. Of kort voor vertrek een
reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook online voor u
klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App
Een aandeel in elkaar

