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VERBREED
JE HORIZON

VERBREED UW VOEDINGSHORIZON
BIJ SOLIDARE NATUURVOEDING
Bij Solidare vindt u de heerlijkste ingrediënten voor al uw
maaltijden en tussendoortjes….maar dan in de gezondere
versie. De producten die u hier aantreft zijn puur van
smaak! Omdat ze op biologische wijze worden verbouwd.
Zonder gebruik van pesticiden, dus een stuk beter voor uw
gezondheid.
Door het langzame groeiproces krijgen alle gewassen een
betere smaak en vinden er geen kunstgrepen plaats zoals
gebruik van kunstmest. De gewassen bevatten meer mineralen
en vitamines. Door zo min mogelijk toegevoegde suikers,
smaakversterkers en kleurstoffen te gebruiken ontstaan
zuivere gezonde voedingslijnen. Uw gezondheid zal er wel bij
varen. En niet te vergeten uw smaakpapillen! De smaak van
“vergeten” productieprocessen zal u zeker bevallen, zoals het
slow baking proces van ons heerlijke brood.
Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje in onze
winkel, laat u verrassen door de variatie in keuze en proef de
smaak van (h)eerlijke voeding.

U bent van harte welkom!!
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Solidare Natuurvoeding
Molenbochtstraat 66,
T: 013 – 543 29 10.
solidare@home.nl
www.solidarenatuurvoeding.nl
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VOORWOORD
Over de eerste Draad, met als thema
Vernieuwing, kregen we heel wat
complimenten zoals: een mooie, frisse
uitstraling, eigentijds, interessante, korte
leesbare artikelen, helemaal de juiste
toon. Daar zijn wij uiteraard verguld
mee. Mede omdat velen de moeite
namen ons dit te melden. Daarnaast
waren er natuurlijk ook wat kritische
kanttekeningen. Een hele mooie vonden
wij deze: Denkt u nu echt dat lezers in
Berkel-Enschot en Udenhout zitten te
wachten op uw unieke magazine voor
Tilburgers? Graag meer aandacht voor de
wingewesten van de gemeente Tilburg.
Daar staan wij helemaal voor open;
graag ontvangen wij dus meer tips,
persberichten en informatie over
activiteiten uit de ‘wingewesten.’.
Want gelijk aan het thema van deze
nieuwe Draad, verbreden ook wij
graag onze horizon. Daarom leest u
in deze editie onder meer over reizen,
zelfs per ballon en per (plus)bus maar
ook over de Meedoenregeling, die tal
van horizonverruimende activiteiten
mogelijk maakt, ook in Berkel-Enschot en
Udenhout!
Veel leesplezier,
Betty Montulet (hoofredactie)

De Draad |

3

UITHEEMS ETEN
IN DE WIJK
Wijkrestaurant De
Symfonie is een
bijzondere plek in Tilburg

tekst Betty Montulet &
fotograﬁe Hans Peters

Het wijkrestaurant is als onderdeel van MFA De Symfonie erg geschikt
om buurtbewoners te ontmoeten. “Als een van de 13 wijkrestaurants in

Noord. Op dinsdag- en

Tilburg moet je boven het maaiveld uitsteken en wij doen dat met onze

donderdagavond vanaf

verse waar. Alles is zelfgemaakt van de kip cordon bleu tot de veel-

een uur of vijf komen

steevast grote complimenten”, zegt zakelijk leider Frank Aarnoudse.

de heerlijkste geuren je
tegemoet. Vanavond is het
eten Grieks: spanakopita
(spinazietaart), gyros
met friet en om het af te
maken Griekse yoghurt
met honing en walnoten.
Zeg daar maar eens nee
tegen, ook met het oog op
de prijs: €7,50 voor drie
gangen.

geprezen mayonaise bij de kakelverse friet. Over het eten krijgen we
Dat weet alleen nog niet iedereen. “De wintermaanden zijn van nature
slechte maanden voor de horeca”, aldus Frank, “gemiddeld krijgen we
20 bezoekers per diner. Maar we streven naar het aantal van 35.” Ook
groepen zijn van harte welkom. En daarom wordt er vanaf dit voorjaar
flink aan de weg getimmerd. Het team flyerde en deelde soep uit op het
Wagnerplein en attendeert dan wijkbewoners persoonlijk op de menu’s.
Andere opstekers zijn cadeaubonnen en 10-ritten kaarten, waarbij de
laatste maaltijd gratis is. Ook het er vieren van verjaardagen is een nog
weinig bekende optie.
Vooral extra activiteiten scoren meer bezoekers, bijvoorbeeld met het
Filmbuffet dat een keer per maand plaatsvindt. Recente affiches waren
Lucia de B. en Hoe duur was de suiker; een avondje er helemaal uit voor
€12,50! Ook op de Opera-avonden in De Symfonie zit het restaurant altijd
vol. “En dat smaakt naar meer”, zegt Aarnoudse, “dat is voor onze koks
ook leuker.”
KOKEN IS STRUCTUUR
Het wijkrestaurant in De Symfonie is een samenwerkingsverband van
ContourdeTwern en RIBW Brabant. Cliënten met een psychische aandoening bereiden de maaltijden, samen met twee professionele koks, en
bedienen de gasten. Een van de koks is Roy Hansort. Hij wordt begeleid
door Katelijn Ardts en is al twee jaar werkzaam bij De Symfonie: “Mijn
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interesse lag altijd al bij het koken. Toen ik hier

Symfonie uitgebreid koken voor de mensen van

begon, deed ik simpel snijwerk en het toetje.

RIBW Brabant: “Om eens een keer iets terug te

Inmiddels ben ik uitgegroeid tot een allround

doen voor al hun inspanningen!”, zegt Frank.

kok.” Structuur is erg belangrijk voor mensen met
autisme: “Koken ís structuur”, zegt Roy, “ook al is
het menu elke keer weer anders.”

ROY IS TROTS OP
		
ZIJN WERK
ALLE CULTUREN KOMEN VOORBIJ
Je kunt bij het wijkrestaurant terecht voor
de Hollandse pot maar ook voor de Franse,
Italiaanse, Turkse of Aziatische keuken. Alle culturen komen wel een keer voorbij en natuurlijk
is vegetarisch ook een optie. Roy is trots op zijn
werk en voelt zich al aardig thuis in De Symfonie:
“Gezellige mensen, goed team.” Hij helpt ook bij
het uitserveren waardoor er een mooi contact
ontstaat met de gasten. Binnenkort worden de
rollen omgedraaid en gaat het team van MFA De

OOK EENS GENIETEN IN
WIJKRESTAURANT DE SYMFONIE?
Eilenbergstraat 250
5011 EC Tilburg
T 013 455 38 00
Wekelijks geopend op dinsdag en
donderdag van 18.00 – 20.30 uur,
inloop vanaf 17.30 uur. Kosten €7,50
(excl. drank). En elke derde vrijdag
van de maand. Reserveren: kan ver van
tevoren maar tot uiterlijk 12.00 uur,
dezelfde dag .
E: receptiesymfonie@contourdetwern.nl
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STICHTING BRUG
HOOG TIJD VOOR
TEGENGAS
Jongeren met een Marokkaanse achtergrond komen vaak slecht in het nieuws.
Uit cijfers van het CBS blijkt bovendien dat vooral jongens vroegtijdig de school
verlaten; meiden doen het stukken beter. De kersverse Stichting BRUG vindt
het hoog tijd voor wat tegengas: door zich te richten op opvoeding, educatie en
veiligheid geven ze opgroeiende kinderen handvatten en daardoor meer greep
op hun toekomst.

tekst Betty Montulet
& fotograﬁe Hans Peters

Al is de laatste jaren een grote inhaalslag gemaakt door leerlingen en studenten van Marokkaanse
komaf, er is nog een wereld te winnen. Bestuur en leden van BRUG bestaan uit Nederlanders van
Marokkaanse afkomst. Zij leveren op verschillende terreinen hun bijdrage aan de maatschappij en
zijn daarom de juiste rolmodellen. Docent Mohammed Lazaar: “We willen nog meer succesvolle
Marokkaanse jongedames en heren mobiliseren en hiervoor motiveren. We leggen de lat hoog.
Hebben 20 actieve en hoogopgeleide leden. Daar krijg je deuren mee open.” Op Facebook werd hij
getroffen door het grote aantal geslaagde Marokkanen maar ook door zijn eigen reactie hierop: “Ik was
zeer verbaasd over dit positieve beeld. Blijkbaar doen media dit met je: je gaat zelf ook op stereotiepe
wijze reageren.” Er zijn natuurlijk bekende grootheden zoals voetbalster Ibrahim Affelay, cabaretier
Najib Amhali acteurs als Nasrdin Dchar of de burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb. Lazaar: “Maar
wij geven de voorkeur aan de hardwerkende en ondernemende burger van Marokkaanse komaf zoals
de docent, de opbouwwerker en de ondernemer om de hoek, als rolmodel.”
Yasser Chahed, bedrijfsaccountant bij de Rabobank ziet niets in het omhelzen van de slachtofferrol:
“De lage sociaal-economische status en grote werkeloosheid (37% in de groep tussen 15-24 jaar)
mogen geen excuus zijn om bij de pakken neer te gaan zitten. De situatie is nijpend; we willen
dan ook snel resultaat en een goed product neerzetten.”
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MAROKKAANSE BUDDY’S
					ZIJN SCHAARS

BRUG NAAR DE MAATSCHAPPIJ
“Natuurlijk heeft elke moderne stichting een vrouw
als voorzitter”, grapt Mohammed. En dat is niemand
minder dan Aziza Aboulkacem, in het dagelijks leven
de secretaresse van de burgemeester. Aziza: “Uiteraard kunnen wij niet zomaar eventjes alle problemen
oplossen. Die illusie hebben we ook niet. Maar dankzij
onze achtergrond kunnen wij jongeren en hun ouders
goed bereiken en een vertrouwensrelatie opbouwen waardoor we uiteindelijk een brug vormen naar
de maatschappij.” BRUG geeft huiswerkbegeleiding,
schoolloopbaanbegeleiding en coaching. Citotoetsen examentraining staan in de steigers. Maar de
Stichting houdt zich ook bezig met opvoeding en
veiligheid. En de huiswerkklassen staan tegelijkertijd open voor Antilliaanse, Turkse en Nederlandse
kinderen want ‘wij willen bruggen slaan tussen alle
culturen.’” Yasser Chahed: “Onze kinderen zijn de
toekomst. Zij moeten later in onze multiculturele
samenleving goed kunnen functioneren. Huiswerk
en trainingen zijn belangrijk. Daarnaast moeten we
ze ook weerbaarder maken en sociale competenties
meegeven zodat ze iets met hun gevoelens kunnen
en de slachtofferrol afwijzen. Als Marokkaanse moslim
zit je voortdurend in het verdomhoekje maar wij zien
het glas als halfvol. Dat is onze focus.”

BURGEMEESTERLIJKE BESCHERMING
Lazaar: “Veel jongeren denken inderdaad dat het
niet uitmaakt wat ze doen, gezien het beeld dat
“autochtonen” toch al van ze hebben. Daarom is het
zo belangrijk om ons bezig te houden met gezinnen
en opvoeding en alles wat daarmee samenhangt.
Zo bleek uit een gesprek met ContourdeTwern dat er

grote behoefte is aan Marokkaanse buddy’s, die zijn
namelijk erg schaars. Ook daarin hopen wij een rol
te spelen. En maandelijks houden wij debatten over
opvoeding.” Zo was er eind maart een goed bezocht
debat met als spreker, communicatiewetenschapper
Yassir Houtch. Georganiseerd door BRUG en R-Newt,
het jongerenwerk van ContourdeTwern over opvoeding, veiligheid en radicalisering. Ook tijdens het
Diner Pensant in het stadhuis met partners zoals het
College van B&W, was het thema (het tegengaan van)
radicalisering. BRUG streeft ernaar veel partijen aan
zich binden. Aziza: “Tot onze blijdschap merken we dat
tal van organisaties zoals bijvoorbeeld de Raad voor
de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, de moskee
en de politie allemaal met Brug om de tafel willen. En
inmiddels heeft burgemeester Noordanus zich opgeworpen als beschermheer van onze stich-ting, wat wij
als een flinke steun in de rug ervaren.”

PIJLERS VAN DE BRUG
De letters van BRUG staan voor Bewust, Realistisch,
Uniek en Gedreven. Een halve eeuw geleden zetten de
eerste gastarbeiders, vaak van Marokkaanse origine,
voet op Nederlandse bodem. Lazaar: “Onze ouders, de
eerste generatie, waagden zich op onbekend terrein
om hun kinderen kansen te geven. Nu wagen wij in
2015 de sprong in het diepe, om dezelfde reden.”

Alles draait om de kansen van kinderen
Meer info of je aanmelden als vrijwilliger?
Zie www.stichtingbrug.nl
E info@stichtingbrug.nl
T 013 304 00 14
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SCHRIJF AL
HET LEED VAN
JE AF
Woorden geven
aan rouw: die
vaardigheid brengt
afscheidsbegeleidster
Sietske Zijlmans over
op nabestaanden in haar
schrijfworkshop in het
Andante Café van het
crematorium Tilburg.
Maar ook voorziet ze
hen van een passende
afscheidsdienst, waarbij
herinneringen aan de
overledene centraal
staan.

Hoe moeilijk is het niet om woorden te vinden voor het verdriet om een
dierbare. Sietske: “Wanneer ik een dienst voorbereid, luister ik naar wat
nabestaanden zeggen maar vooral naar wat ze niet zeggen. Bijvoorbeeld:
‘Ze was een eenvoudige vrouw en hield van rozen’. Rozen staan voor liefde
en warmte. In mijn toespraak werd die vrouw een roos. Dat gaf de familie
stof om over te praten.” Of over een moeder die zelfmoord pleegde. Voor
haar kinderen maakte Sietske een verhaaltje over een ongelukkig waterdiertje dat na zijn dood opsteeg als een mooie libelle. Die libelle komt nu
overal terug. In verhalen, tekeningen en op de muur.
Sietske maakt vaker gebruik van symboliek. Zoals bij een familie die niet
meer met elkaar sprak. Toen opa overleed, ontdekte Sietske tijdens de
gesprekken dat ze één ding gemeen hadden: opa liet hen altijd een zaadje
zien en zei: ‘hierin zit al het leven’. Sietske: “Mijn betoog ging dan ook
over zaaien en oogsten. Na de dienst kreeg iedereen een zaadje mee. Wat
gebeurde? Ging iedereen bij elkaar kijken hoe het zaadje van opa groeide.
Heeft hij na zijn dood de familie toch nader tot elkaar gebracht!”

WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT
Door het verdriet van je af te schrijven, kun je dit een betere plek geven in
het rouwproces, leert Sietske de mensen in haar workshop: “Verwerken

begint met je eigen kijk op de dood. Sommige mensen blijven hangen
in rouw; voelen zich nog maar de helft van wat ze zijn, na het verlies
van hun dierbare. Door erover te schrijven in een gedicht of verhaal,
kun je die helft terugvinden. Naar jezelf kijken in je verdriet, vergt
moed. Maar de bodem van je verdriet is nooit zo ver als gedacht. Door
je gevoelens op te schrijven en je hoofd uit te schakelen, krijg je het
meest verrassende cadeautje van jezelf. Het goede dat je niet meer
zag, blijkt dan heel dichtbij te zijn.”

tekst & fotografie
Hans Peters
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Niet goed kunnen schrijven mag geen probleem zijn. Sietske: “De oma
die haar levensverhaal wilde optekenen voor haar kleinzoon, zonder
Facebook of social media, kon volgens eigen zeggen niet spellen

want ze had op school een 5 voor taal. Wat bleek,

bezit dat je hebt. Dat moment heeft mijn horizon

ze had een prachtige, poëtische stijl. Over hoe ze

enorm verbreed.” Het park rond de begraafplaats

de briefjes van haar grote liefde niet kreeg, omdat

is een ideale plek voor bezinning, vooral rond de

haar ouders ze weggooiden. Toen zei ik: ‘hoe kun

herinneringsmuur. Nog dit jaar wordt er tegenover

je zeggen dat je niet kunt schrijven, je bent een

het crematorium een Herinneringsbos aangelegd.

geweldige poëet.’”

Sietske: “Tussen de bomen kunnen mensen dan
stilstaan bij hun verlies.” Rouwen heeft niet alleen betrekking op de dood. Dat kan ook om een

HERINNERINGSPLEK

onbeantwoorde liefde. Op deze plek mag je je vrij

Haar beroep is haar op het lijf geschreven en ze

voelen om te herinneren.

is elke dag weer dankbaar dat ze met woorden
uiting kan geven aan verdriet en rouw. Sietske: “Dat
mensen zeggen: weet je, je hebt van de uitvaart
gewoon een plezierige dag gemaakt. En vervolgens

Het Andante Café van het crematorium is iedere

schrikken ze van zo’n uitspraak op zo’n dag van

tweede zondag van de maand geopend. U kunt

rouw. Maar verdriet en plezier gaan

hier terecht voor bezinning en/of het delen van
ervaringen. Van 13.30 tot 16.00 is er een bijeen-

HET GOEDE BLIJKT
		HEEL DICHTBIJ

komst met een passend thema; de eerstvolgende is op 14 juni. Sietske Zijlmans geeft dan de
workshop Hoe geef je woorden aan….
Aanvang: 13.30 u. Deelname is gratis.

hand in hand en dat is bij een uitvaart eigenlijk
(dood)gewoon geworden.” Persoonlijk is de dood
haar ook niet onbekend. Zoals bleek toen haar
moeder uit het leven wilde stappen. Sietske: “Ik
vond haar en heb in het ziekenhuis besloten haar te
laten reanimeren. Daar is ze nog steeds een beetje
boos om maar ik vind het leven het kostbaarste
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Kringloopwinkel Tilburg
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

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

werk voor mens en milieu

E info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl

onze
vernieuwde
website
is online!

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

www.ribwbrabant.nl

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.

www.idris.nl
088 6221 000

www.amarant.nl
0900 80 66

www.leokannerhuisbrabant.nl
013 4645 110

www.pauwer.nl
088 6110 211

hervinden en opnieuw zelfvertrouwen aankweken).
Door hun werk bij het CHE (betaald of onbetaald)
helpen de medewerkers anderen bij hun herstel en
ontwikkeling door het geven van informatie, het
verzorgen van trainingen en het ondersteunen bij
herstel.
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.
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.

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

DE MEEDOENREGELING:
“IETS GOEDS VOOR JEZELF DOEN,
				 MAAKT JE BLIJ!”

tekst Amber van der Meijs, gemeente Tilburg
& Paula Schoormans / fotograﬁe Paula Schoormans

Tilburgers met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum
kunnen via de Meedoenregeling deelnemen aan leuke, leerzame of
ontspannende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en
educatie. Met een aanbod bestaande uit meer dan 700 activiteiten zit er
voor iedereen wel wat tussen.
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Ingrid van den Bosch gebruikt de Meedoenregeling
sinds ze in de bijstand kwam; zo’n viereneenhalf
jaar geleden: “Kom je hiervoor in aanmerking dan
krijg je vanzelf bericht van de gemeente. Je kunt,
met de regeling € 100,-. per jaar besteden. Waar
je de regeling voor in kunt zetten, staat in een
overzicht van de gemeente. Het is een lange lijst
en je kunt zelf kiezen waar je dat extra geld voor
gebruikt.”

AL KOOP JE MAAR EEN LIPPENSTIFT
Ze doet zelf mee aan de Meedoenregeling en haar
17-jarige zoon ook: “Ik doe nu aan aquarobics. Mijn
zoon gebruikt de regeling dit jaar voor zijn zwemabonnement; dan komt hij tenminste ook eens
achter zijn computer vandaan. Het werkt hartstikke
makkelijk. Je kunt bij de kassa aangeven dat je
gebruik wil maken van de Meedoenregeling en je
moet je ID bij je hebben. De kassière tikt je ID-nummer in en vervolgens wordt het bedrag betaald.
En ik word echt niet anders behandeld dan andere
klanten. Vorig jaar ben ik met de Meedoenregeling naar de musical Annie geweest en ik kon zelfs
een vriendin op ‘mijn’ kosten meenemen. Heerlijk!
Dit zijn de extraatjes die ik anders echt niet had
kunnen doen.” Ingrid adviseert iedereen die denkt
in aanmerking te komen, de Meedoenregeling aan
te vragen: “Het is een extraatje; het kost je niets.
Schaam je er niet voor! Je kunt er net wat relaxter
en ontspannener door leven en dat is heel belangrijk. Ik vind dat iedereen eigenlijk eens per maand
iets voor zichzelf zou moeten doen. Al koop je
maar een lippenstift. Niemand hoeft aan je uiterlijk
te zien dat je weinig geld hebt. Doe gewoon iets
goeds voor jezelf, dat maakt je blij.”

DEELNAME MEER VANZELFSPREKEND
Deelnemen aan activiteiten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. De gemeente Tilburg vindt dat
gebrek aan geld geen reden mag zijn om thuis te
blijven zitten. Mensen met een inkomen tot 130
procent van het sociaal minimum krijgen daarom
jaarlijks een budget van € 100,-. per persoon. Voor
dat bedrag kunnen ze kiezen uit tal van aanbieders op het gebied van sport, uitgaan, cursussen en
cultuur. De Meedoenregeling loopt ieder jaar vanaf
januari tot en met december. Het aanbod staat

op www.meedoentilburg.nl. Voor vragen over de
activiteiten kunnen deelnemers contact opnemen
met de aanbieder. De contactgegevens staan op de
website.

SUCCESVOL IN 2014
De Meedoenregeling is de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot een goed gebruikte regeling met een
breed aanbod. Naar schatting circa 20.000 Tilburgers hebben recht op deze regeling. In 2014 maakte
ruim 50 procent er gebruik van. Favoriet onder de
gebruikers waren zwemmen, schaatsen, theaterbezoek, bioscoopbezoek en het lidmaatschap van de
bibliotheek. Op www.tilburg.nl/meedoenregeling
is meer informatie en een aanvraagformulier te
vinden.

HULP BIJ HET AANVRAGEN
Voor hulp bij het aanvragen van de Meedoenregeling of het bekijken van het aanbod, is er het ‘Klik
& Tik’ spreekuur van de bibliotheek. Het inloopspreekuur is iedere woensdagmiddag van 13:30 uur
tot 15:30 uur in het Digilab van Bibliotheek Tilburg
Centrum, Koningsplein 10. Een afspraak maken is
niet nodig.

OOK T-HELPT BIEDT NUTTIGE INFORMATIE
Sinds 1 januari 2015 helpt de gemeente inwoners
bij het zoeken naar de best passende oplossing
voor een vraag of een probleem op het gebied van
jeugd, werk en zorg. Gemeente Tilburg organiseert
hulp en ondersteuning dichtbij en op maat. Daarbij
helpt de website T-Helpt. Met tips, oplossingen en
antwoorden op allerlei vragen. Op T-Helpt staan
ook tips over ‘rondkomen met weinig geld’,
‘beginnen met budgetteren’ en ‘geld besparen’.
Daarnaast zijn op de site veel Tilburgse organisaties, diensten en activiteiten te vinden, ook op
wijkniveau.

De Draad |
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FAMILIE VAN LEEUWEN
REIZEN NAAR DE
HORIZON
tekst Hans Peters
& illustatie Dennis Buster

Dat je, als je tegen de 80 jaar bent, niet achter de geraniums hoeft te
zitten, bewijzen Treesje en Ad van Leeuwen. Jaarlijks trekken ze er met de
camper op uit, Europa in. Maar ook doen ze vier keer per jaar mee aan een
Fietsvierdaagse en tennissen ze wekelijks. Kortom, een portret van een vitaal
en ondernemend echtpaar.

Ad van Leeuwen (82) verhaalt graag over zijn
reizen. “We hebben de camper nu al tien jaar en
zijn onder meer in Italië, Kroatië, Slovenië, Spanje,
Portugal en op Corsica en Cyprus geweest. Dit
jaar gaan we naar Leipzig, Berlijn en Dresden.”
Het echtpaar boekt verzorgde kampeerreizen via
de ANWB, ACSI en MKC. Dat zijn georganiseerde
kampeervakanties waarbij de staanplek, de route
en excursies inbegrepen zijn. Treesje (79): “Het
voordeel: je reist alleen naar de camping maar
je bent niet alleen. Eenmaal daar ontmoet je je
medereizigers bij het happy hour. Dit jaar is de
reisbestemming Berlijn en omgeving dus dan gaan
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we met z’n allen met de bus naar de Brandenburger
Tor of Checkpoint Charlie. Ze laten je de mooiste
dingen zien waar je zelf niet zo snel naartoe zou
gaan. Ook de fietstocht is inbegrepen.” Ad: “Plus: je
hoeft niet op zoek naar een goede staanplek want
die is al voor je gereserveerd. Je kunt veel relaxter
reizen.”

REISERVARINGEN
De mooiste herinneringen heeft Treesje aan
Kroatië: “Dat natuurschoon, zoals de meren van
Plitvice. Maar ook de grotten van Postonja in

Slovenië, geweldig! En de mensen zijn er zo aardig.” Ad
denkt met liefde terug aan de rondreis Spanje-Portugal:
“Zes weken reizen langs mooie steden als Lissabon,
Porto, Madrid en Barcelona. Maar ook de eilanden rond
de Middellandse Zee zijn bij mij favoriet. Noem een
eiland of wij zijn er geweest!”
Tuurlijk zijn er ook minder leuke ervaringen. Zoals de
boot naar Corsica die ze bijna misten. De gids had de
verkeerde vertrektijd doorgegeven. Treesje: “Gelukkig
waren we vroeg, maar er waren enkele stellen die
letterlijk de boot gemist hadden!” Ad: “Of die keer
dat we met een huurauto Madeira doorkruisten. Een
hachelijk avontuur. In een cafeetje kwamen we ongure
types tegen. Het barpersoneel werd er ook een beetje
zenuwachtig van. Toen ze wegreden, hebben we tien
minuten gewacht. Maar in de eerste haarspeldbocht
stonden ze ons al op te wachten. Uit angst voor
beroving zijn we langzamer gaan rijden. Gelukkig kwam
er net een vrachtwagen voorbij, daar zijn we achter aan
gegaan en hebben we flink gas gegeven. Hadden ze het
nakijken.”

WERELDREIZIGERS
Treesje en Ad hebben al heel wat voetstappen op
de wereldkaart gezet. ‘s Winters gingen ze naar
skigebieden en ook met de tennisclub bleven ze niet
thuis. Eerst naar Parijs en Londen om tenslotte in
Indonesië en Thailand te belanden. Ad: “We hebben een
cruise gemaakt naar de Bahama’s en zijn ook in Amerika
geweest: prachtig! De Everglades zijn ever fantastic,
maar ook Cape Canaveral, Miami en Disney World.” Zoon
Peter maakte deel uit van de Tilburg Trappers; pa en
ma gingen voor de kampioenschappen dus regelmatig
mee naar de bakermat van het ijshockey: Canada.
Tegenwoordig reikt de actieradius van de Van
Leeuwentjes tot aan de grenzen van Europa. “We
worden een dagje ouder maar gaan toch minstens twee
keer per jaar op vakantie met de camper. En ook in
Nederland zitten we niet stil. We tennissen nog steeds,
maken uitstapjes naar Scheveningen en Wassenaar en
nemen acht keer per jaar deel aan de Fietsvierdaagse;
we hebben er al 4000 kilometer op zitten,” aldus het
sportieve echtpaar.

Met de Tilburg
Trappers naar
Canada

Veel
relaxter
reizen
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Specialistische zorg uit & thuis
Heeft u specialistische zorg nodig, na ontslag uit het ziekenhuis? Of kunt u wel wat gemak en ondersteuning gebruiken
in de thuissituatie? Bij Surplus kunt u terecht voor bijvoorbeeld specialistische thuiszorg, manuele lymfedrainage of
geriatrische revalidatie. Maar ook voor hulp in het huishouden, maaltijdenservice of andere Plusdiensten. Dit bieden
we zowel in de thuissituatie als op locatie bij Surplus.
Voor meer informatie of aanmelding, neemt u contact op met de
klantenservice via T: 0168 33 18 26 of kijk op www.surplusgroep.nl

De Plus van Surplus.

Advertentie 210 x 145 mm.indd 1

01-02-15 21:20

De Gebitten Centrale
De specialist voor uw kunstgebit

Voor kunstgebit, klikgebit, par�ële prothese, frame prothese,
rebasing en repara�e.
Kleine repara�es klaar terwijl u wacht.
Maak een afspraak voor vrijblijvend advies.

Ac�e!!

Bij aﬂevering van een nieuw gebit krijgt u een prothese verzorgingset cadeau.
Bij aﬂevering van een nieuw klikgebit een verzorgingset en
elektrische tandenborstel cadeau.
Al�jd voldoende en gra�s parkeergelegenheid.
Tongerlose Hoefstraat 77-01 5046NE Tilburg 013-5449961
www.gebi�encentrale.nl
Kom vrijdag 20 maart tussen 13:00 en 16:00 naar de informa�e dag en laat u
vrijblijvend voorlichten.

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.
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!

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!

“ZEG NEE TEGEN 			
BETUTTELING!”
Met een slagroomtaart
bezoekt De Draad
willekeurige inwoners
van Tilburg. We praten
over het leven, de stad,
de wijk, de straat. Wat
gaat er goed, wat kan er

Zijn jonge vriendin Trix van 69 is even de stad in. Is hij al 77? Wat een
vitaliteit en levenslust! Cultuurliefhebber, goed met de computer, actief
op de fiets en in het zwembad. Het cliché oud, zwak en niet meer bij de
tijd is aan Willem Tromp niet besteed.
In zijn arbeidzame leven was hij vertegenwoordiger in bulkproducten
voor de voedselindustrie. Het bracht hem op tal van plaatsen in binnenen buitenland. Met de uitspraak “Ik werkte drie dagen in de week en
bracht de rest van de tijd in musea door of ik ging op taalles” bekent
hij dat hij altijd een bon vivant is geweest. Zijn werkgever vond het

beter. Het lot bepaalt

overigens prima. Willem was namelijk een verrekt goede verkoper.

bij wie we aanbellen.

luisteren. Privé en zakelijk. Dat valt niet te leren, dat heb je.”

“Ik ben sterk in sociale contacten, kan goed praten maar vooral ook

Deze aflevering is dat
bij Willem Tromp in de
Croydonstraat.

ROEP VAN DE LIEFDE
Afkomstig uit een gereformeerd nest in Heiloo (Noord-Holland) voert
de liefde hem in 1965 naar Oisterwijk. Hij woont er tien jaar met vrouw
en dochter en vertrekt als gescheiden man naar Amsterdam. Daar heeft
hij een geweldige tijd in een woongroep. In 2005 verhuist hij naar
Tilburg om dichter bij dochter en kleinkinderen te zijn. In Résidence
De Noordhoek ontmoet hij een aardige buurvrouw en sinds twee jaar
wonen ze samen. De maandelijkse 500 euro korting op hun AOW nemen
ze voor lief: “Ik ben het er niet mee eens maar we gaan voor de liefde. Ik
moet er wel bijzeggen dat ik een heel mooi pensioen heb.”
In de Croydonstraat in West bewoont het romantische stel een huis met
moestuin. Binnen veel grenenhout en andere natuurlijke materialen. Het
is een ‘brave’ straat, met veel allochtonen waarmee het zelfs voor Willem
moeilijk contact maken is: “De mensen zijn hier erg op zichzelf. Mijn
buurman komt uit Irak. We zwaaien naar elkaar. Weinig contact, maar
ook geen narigheid.”

tekst Toine van Corven
& fotografie Hans Peters
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ZEG VAKER NEE
Aan de wal wil hij nog wel eens rebels zijn. Menige
redactie kent hem als kritische maar hoffelijke
brievenschrijver. Zo wees hij het NOS journaal
eens terecht dat bij vrijwel elk item over ouderen
een dikke schuifelende dame met rollator in beeld
kwam, meestal in een lange gang en van achteren
gefilmd. “Ze beloofden mij het voortaan anders te
gaan doen. Even was het beter. Nu is het weer het
oude liedje, let maar op!”
De meeste ouderen zijn niet hulpbehoevend,
armoedig of zielig, betoogt Willem Tromp. Wat
doet hij zelf om fit en monter te blijven? “Ik lees
veel, zoek van alles op de computer, bezoek
musea en evenementen en fiets en zwem veel.”
Aan betutteling van ouderen ergert hij zich dood.
“Laatst stond in Trouw een artikel over twee
mensen die al veertig jaar samen waren en in een
HEIMWEE

verzorgingshuis gingen wonen. Stonden er ineens

De overstap van Amsterdam naar Tilburg was in

twee aparte bedden op de kamer!”

dat opzicht wennen voor hem. “Brabant heeft het
imago van open en Bourgondisch maar zit juist
potdicht. Al die vitrages en rolluiken: ondenkbaar
in Amsterdam.” Hij mist de vele musea en concerten

EET WEL SNOEPJES!

in de hoofdstad: “Ik heb nog dagelijks heimwee.”
Leuk aan Tilburg vindt hij het kleinschalige

Ouderen moeten volgens hem vaker nee durven

karakter: “Ik kan genieten in het dwaalgebied.” Wat

zeggen. Tegen artsen, tegen begeleiding. “Mijn

vindt hij minder? “De verstening van de Hart van

generatie heeft niet geleerd om voor zichzelf op

Brabantlaan.” Met schipperspet op vertelt hij: “Ik

te komen. Er is te veel ontzag voor autoriteit. Als

kom uit een schippersfamilie, mijn moeder is op

ik naar de cardioloog moet vraag ik eerst een

een boot geboren. Zelf was ik vijf jaar zeezeiler en

prijsopgave.” Ga je eigen weg en volg je gevoel, roept

ik mis het water. Jaja, we hebben de Piushaven.

hij medesenioren op. “Maak bezwaar als die rolstoel

Anderhalf bootje. Maar ze proberen er wel iets van

te zwaar is. Eet gewoon wél snoepjes. Stap over die

te maken.” Hij was al 65 toen hij een advertentie

drempel!”

plaatste voor een vrijwilligersplek aan boord. “Ik
werd aangenomen op een binnenschip. Plees
poetsen, koken, ik deed het allemaal. Een heerlijke
tijd was dat.”

WEINIG CONTACT
MAAR GEEN NARIGHEID
De Draad |
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“DE BESTE OOGZORG
TER WERELD,TE BEGINNEN
IN TILBURG!”
Het is vervelend maar met de jaren neemt de kans op oogklachten toe. Die
kunnen variëren van droge, tranende of branderige ogen en slechter zien tot
serieuzer aandoeningen als staar. Temeer omdat we onze ogen meer dan vroeger
blootstellen aan zonlicht, een droger woonklimaat en beeldschermen. Toch is er
ook een andere oplossing dan een run op de oogarts.
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tekst Betty Montulet
& fotograﬁe Hans Peters

“Van de miljoen nieuwe bezoekers aan een
oogarts kunnen er 800.000 zonder bezwaar ook
door een optometrist worden geholpen voor een
deskundige diagnose en een betrouwbaar advies”,
stelt Marcel de Haas van De Haas Opticien in
Tilburg. Een optometrist staat eigenlijk tussen
huisarts en oogarts in. De Haas: “De huisarts houdt
zich vooral bezig met de buitenzijde van het oog
en de oogarts behandelt ernstige oogziekten. De
optometrist doet standaard oogmetingen maar
spoort ook ernstige aandoeningen, afwijkingen
en ziektes van het oog op.” Optometristen maken
gebruik van een OCT-scan waarbij het netvlies in
beeld wordt gebracht. Ze meten ook de oogdruk en
inspecteren ogen op bijvoorbeeld staar: “Ze leveren
preventieve zorg en hebben veel specialistische
kennis in huis. Ook als diabetes op de loer ligt,
is preventieve controle cruciaal; de optometrist
werkt al een aantal jaren intensief samen met
huisartsen op het gebied van de diabeteszorg:
“Onze Brabantse optometristen verrichten
duizenden netvliescontroles per jaar in opdracht
van huisartsen”, zegt De Haas.

DOKTER, WAT ZIE IK?
De meest voorkomende oogaandoeningen
zijn droge ogen, glaucoom (gevolg van hoge
oogdruk), cataract of staar, maculadegeneratie
(netvliesveroudering) en andere afwijkingen aan
de binnenzijde van het oog. In een aantal van
deze gevallen kan de optometrist preventieve
zorg verrichten of zelf behandelen: “De meeste
patiënten (65%) kunnen we de gang naar een
ziekenhuis besparen.” Behalve optometrist en
opticien is Marcel de Haas ook voorzitter van de
Stichting Oog voor Gezondheid: “Onze ambitie
is de allerbeste oogzorg ter wereld, te beginnen
in Tilburg. Daarom moeten optometristen
de plek in de zorg krijgen die ze toekomt.”
Vanaf 1998 is via de Wet BIG geregeld dat deze
volwaardige zorgverleners zijn, die bovendien
een jaarlijkse certificering moeten behalen. De
Haas: “Onze Stichting is het grootste en sterkste
oogzorgnetwerk van optometristen in Brabant.
Daarnaast werken er in Tilburg zeven voortreffelijke
oogartsen waarmee we goede contacten hebben.
Vroeger was het helaas zo, dat er voor oogzorg
een wachtlijst bestond van een half jaar voor een
consult dat hooguit zeven minuten mocht duren.”
De Stichting streeft ernaar dat mensen
met oogklachten niet naar het ziekenhuis

MILDE AANDOENINGEN
SCHEIDEN VAN ERNSTIGE
ZIEKTES

doorverwezen worden maar terechtkomen bij
de optometrist. De Haas: “Zo kunnen milde
aandoeningen worden gescheiden van ernstige
ziektes. Dankzij de optometrist hoeft een oogarts
zich niet meer te buigen over problemen als
droge, rode of branderige ogen of simpele vragen
als dokter, waarom zie ik rechts niet goed?” Hij/
zij diagnosticeert de ernstige aandoening en
verwijst alleen door naar de oogarts als dat echt
nodig is. De Haas: “Hierdoor wordt de kwaliteit
van de zorg aanmerkelijk beter. En voor de patiënt
is het aangenamer dat hij niet middagen lang in
het ziekenhuis hoeft zitten wachten en sneller
aan de beurt komt, zeker bij een acute, ernstige
oogaandoening.”

MEER ZIEN DAN GEDACHT
Het werk van de optometrist is ook technisch: daar
kan Piet Kraaijo (80) over meepraten: “Door een
mislukte laserbehandeling ben ik blind aan mijn
linkeroog en met mijn rechteroog zie ik slechts 5%.
Ik zie alles door een koker. De oogarts zei: u moet
hier mee leren leven. Toevallig kwam ik bij Opticien
De Haas voor een zonnebril en kwam Marcel met
deze alternatieve bril, een gele bril met facetten
aan de onderkant. Die simuleert de kokervisie en
draait alles om. Ik zag eerst alleen silhouetten,
nu kan ik zelfs de ogen van de mensen weer zien.
En als ik op het balkon sta, zie ik de auto’s op de
weg weer. Deze bril is werkelijk een lot uit de
loterij!” Zijn vrouw haakt daarop in: “De koker zit
nu in de bril. Hij keek eerst rechts langs je heen
maar kijkt je nu recht aan. Bij De Haas staan ze zelf
ook verbaasd. Hij ziet meer dan ze ooit gedacht
hadden.”

De Haas Opticien
Paletplein 27
5044 JC Tilburg
T: 013 – 467 30 64
E: winkel@dehaasopticien.nl
www.dehaasopticien.nl
De Draad |
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DE HELE
WERELD OP
DUIZENDEN
LANDKAARTEN
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DE PASSIE VAN HANS KONINGS

Nauwelijks ben ik bij Hans Konings over de drempel van zijn
flatwoning of hij troont me mee naar een kamer die gedomineerd
wordt door keurig geordende kasten en bakken vol topografische
kaarten, stadsplattegronden, wegenkaarten en atlassen. Het zou
een winkeltje kunnen zijn. “Dit is nog maar een deel”, zegt Konings
(72). “De rest staat in drie andere kamers.” Hij begint een gigantische kaart uit te rollen van een stuk van Canada en Groenland
maar stopt ermee als hij twee platgedrukte zilvervisjes ontdekt die
bruine sporen hebben achtergelaten in de immense, maagdelijk
blauwe zee.
Hoeveel kaarten hij heeft? “Een paar jaar geleden heb ik het eens
gemeten en kwam op 29 meter als je alles op elkaar stapelt. Daar
is ondertussen weer heel veel bijgekomen.”
De passie ontstond op jonge leeftijd: “Ik zat nog niet op de lagere
school toen we thuis een briefje kregen van de winkeliers van Fatima. Er stond een plattegrondje op van de wijk: daar zit de bakker,
hier de groenteboer en daar de melkman. Dat plattegrondje ben ik
na gaan tekenen. En later uit gaan breiden tot de Korte Schijfstraat
waar ik op school zat. Op m’n achtste kreeg ik een fiets cadeau.
Mijn moeder zei: ‘Fiets maar eens naar het station, daar kun je een
plattegrond kopen van de stad’. Met die plattegrond ben ik toen
Tilburg gaan verkennen.” Al snel volgden andere kaarten.
Op zijn 15e fietste Hans Konings naar Kopenhagen. “Ik wilde iets
van de wereld zien.” Hij reisde in zijn eentje zoals hij in zijn leven
zoveel reizen alleen heeft gemaakt. Maar verre reizen hoeven voor
hem niet meer. “Nu denk ik: ik kan het via internet bekijken.”
En op zijn kaarten natuurlijk. Wat gebeurt er met de collectie als u
er niet meer bent? “Dat weet ik niet.... Maar als een jonger iemand
die wil overnemen, mag hij of zij zich melden.”
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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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 WmoRegiotaxi-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
hiernaast afgebeelde regiogemeenten. Een reis begint
en/of eindigt altijd in de regio. Vervoerskaartje hier
opnemen.

REISTARIEVEN 2015
Voor OV-reizigers:
Voor Wmo-reizigers:

€ 1,95 per tarief-en opstapzone
€ 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.

65 jaar

Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

Koopzondag!
Noteer in uw agenda!

Zondag 24 Mei

Geopend van
12.00 tot 17.00 uur.

Persoonlijk &
Vakkundig

Wij nemen de tijd voor u &
ontdek onze goede service!

Tineke en Angelique
helpen u persoonlijk
bij uw keuze en
zoeken samen met u
de beste combinatie
die bij u past.

Mocht u behoefte hebben om even uit te rusten of
wilt u op uw gemak een kopje koffie of thee drinken,
dan kunt u plaats nemen in één van onze gezellige
zitjes. Kampshoff Mode maakt graag kennis met u
en staat voor u klaar met uitstekend advies voor uw
aankopen voor de Lente & Zomer van 2015!

MODECHEQUE
t.w.v.

€ 25.-

*op uw aankopen op vertoon van deze
modecheque, bij besteding vanaf €100,Geldig tot 30 mei 2015. Geld niet in combinatie
met modecheques of andere aanbiedingen.

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

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

De eerste
100 bezoekers
ontvangen een
GRATIS tas!

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

Feestelijke
opening
Kom zaterdag 9 mei
een kijkje nemen in de
vernieuwde Bibliotheek ’t Sant.
Om 10.30 uur vindt de opening
plaats. Op deze feestelijke dag
is er voor iedereen iets te doen.
Je bent van harte welkom!
Beneluxlaan 74, Tilburg

Dit initiatief is gerealiseerd samen met
de Brabantse Netwerkbibliotheek en de
Provincie Noord-Brabant.

De Bibliotheek 't Sant en ContourdeTwern werken
op deze locatie samen aan de toekomst!

MEVROUW OTTEN
IN DE WOLKEN
tekst & fotografie
Hans Peters

In maart ging een lang
gekoesterde wens van
Tonny Otten (80)
in vervulling: samen
met haar kleindochter
Hélène (26) maakte ze
een ballonvaart over
de Brabantse velden.
Dankzij personeel
en vrijwilligers van

Als jong meisje zag ze regelmatig luchtballonnen over Oosterhout
zweven en dacht: daar wil ik in! Tonny: “Ik heb hier mijn hele leven van
gedroomd. Maar het geld was een probleem, ook in mijn huwelijk. Mijn
man was tijdens een militaire actie halfblind geraakt maar kreeg geen
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je leert wennen aan armoede; heb mijn
wens dan ook opzij gezet. Ook de zorg voor mijn man nam veel tijd in beslag.”
Vier jaar geleden verhuisde het echtpaar naar woonzorgcentrum Padua
en vorig jaar overleed haar man. Tonny: “Ik heb dus een naar jaar achter de
rug. Verpleegkundigen en vrijwilligers kenden mijn hartewens. Ze gingen
tijdens de Kerstmarkt en Driekoningen met de pet rond om die te vervullen.
Een anonieme sponsor heeft het ontbrekende bedrag aangevuld. Wat een
verrassing was dat; mijn droom kwam uit!”
En wel op een mooie, zonnige dag in maart. Samen met andere bewoners,
verpleegkundigen en familieleden ging Tonny de lucht in. Tonny: “Ik wilde
graag dat Hélène mee ging. Ze is mijn oogappeltje en we gaan voor elkaar
door het vuur. Ik heb dan ook haar deelname betaald. Verder was het
belangrijk dat het personeel ook mee ging. Het is onverantwoordelijk als
ouderen alleen deze tocht ondernemen.”

woonzorgcentrum
Padua: die gingen met
de pet rond om haar
droom waar te maken.
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GEZELLIG IN EEN SCHUITJE
Het oplaten van zo’n ballon is bepaald geen sinecure. Dan was er te weinig
wind, dan weer teveel; of hij stond verkeerd. Om 15.30 uur was de groep op
de locatie en om 17.30 uur ging de ballon pas de lucht in. Tonny: “Ik dacht
echt: mijn droom gaat de mist in. Maar het ging door! Ik wilde dit zo graag, al
ben ik tachtig. Gelukkig had ik ook helemaal geen last van hoogtevrees. Als je
daarboven gezellig in het schuitje zit, heb je niet in de gaten dat je zo hoog
bent. En dan die rust en stilte in de lucht, zalig! Ik schrok me dan wel weer
te pletter als die vlam aanging.” Hélène schuift aan: “Ik wist niet eens dat dit
haar droomwens was. Ik zei: oma, als u dit wilt, moet u het doen. Het is nu uw
beurt! Ik was heel blij dat ik mee mocht. En achteraf is het goed dat we zo laat
opstegen. Want we zagen een overweldigende zonsondergang!”

LIEDJE DOOR PERSONEEL
GEMAAKT OP DE WIJS
VAN DRIEKONINGEN:

HIER PADUA, HIER PADUA
WE WILLEN IN DE LUCHT
WE BLIJVEN HIER MAAR EVEN
WILT U ONS IETS GEVEN
GEZELLIG IN EEN SCHUITJE
DAAR ZIJN WE MET EEN ZUCHT

De ballon voer over Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Oisterwijk
en landde in een veld bij Haaren. Daar kregen de reizigers een
champagnedoop: Tonny werd gravin van Oisterwijk. “Mijn haar werd
helemaal hard van de champagne. De dag daarna plakte het nog
steeds,” lacht Tonny. Terug in woonzorgcentrum Padua werden ze
onthaald met friet en fris. Heel Padua liep ervoor uit. Tonny: “Bij Padua
kan alles. Ik ben iedereen zo ontzettend dankbaar. Ik heb wel gedacht:
wat zou mijn man hiervan gevonden hebben? Ik was nu wel even heel
dichtbij hem.” Hélène: “Misschien was hij er ook wel een beetje bij?”
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BOODSCHAPPENPLUSBUS
JARIG IN JUNI!
tekst Paula Schoormans &
fotograﬁe Hans Peters

In juni bestaat de
BoodschappenPlusBus vijf
jaar en wie jarig is trakteert!
En dat gebeurt dan ook. De
Feestweek start op zaterdag
13 juni in ontmoetingsruimte
De Driehoek. Van daaruit
vertrekt een colonne bussen
naar de Beekse Bergen. De
eerste 50 klanten van het
eerste jaar mogen gratis mee
op safaritocht. En in de week
zelf maken nieuwe klanten
kans op een gratis rit met de
PlusBus. Vrijdag 19 juni
is de afsluiting tijdens de
VrijwilligersbedankT-avond,
waar alle vrijwilligers en
hun partners een groot feest
aangeboden krijgen.

5

JAAR
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Met de bus kunnen, zoals de naam al zegt, boodschappen worden gedaan terwijl de Plus verwijst naar
uitstapjes, de gezelligheid en het opdoen van sociale
contacten. De bus rijdt nu voor het vijfde jaar zeven
dagen per week en wordt steeds populairder. Het aantal
ritten groeide vanaf medio 2010 van 61 naar 381 en het
aantal deelnemers steeg spectaculair van 320 naar 2374
in 2014. Regelmatig moest dit jaar dan ook een extra
bus ingezet worden en op een tweede bus wordt met
smart gewacht.
Liefhebbers kunnen zich opgeven voor maximaal
drie uitstapjes per maand. Het maandelijkse
programmaboekje is te downloaden of in te zien op
www.contourdetwern.nl. De kosten hangen uiteraard
af van het doel van de reis en een eventuele entree. Het
boodschappenritje (uitsluitend) op woensdag kost €4, -.
De Meedoenregeling van de gemeente (zie pg 12 en 13)
is eveneens van toepassing op de BoodschappenPlus.
Deelnemers moeten 55-plus zijn, woonachtig in de
gemeente Tilburg en worden thuis opgehaald en
gebracht.

DE VRIENDINNEN VAN DE BUS
Mevrouw van Minderhout (78) reist al vanaf dag 1
mee met de BoodschappenPlusBus. “Eerst samen met
mijn man, die overleed twee jaar geleden. Nu reis ik
samen met de dames. De bus betekent alles voor me,
ik heb kind noch kraai.” Drie keer per maand gaat ze
mee. “Van de boottochtjes in de Biesbosch geniet ik
het meest: het water, die Hollandse luchten, prachtig!”
Ook haar sociale leven is dankzij de bus enorm verrijkt:

“We gaan bij elkaar op de koffie.” Mevrouw Wouters
(82) en mevrouw de Hond (81) rijden al vier jaar mee.
Mevrouw Wouters: “Altijd goed, leuk en gezellig. Samen
boodschappen doen is heel praktisch.” Mevrouw De
Hond: “Ik heb geen man. En iedereen heeft het te druk
om mij te helpen met boodschappen doen. Soms
roepen ze als ik gedag zeg al ‘ik heb geen tijd!’” Bij de
bus hebben ze wel tijd voor haar. Binnenkort gaan ze
naar Moeder, ik wil bij de Revue. Mevrouw de Hond: “Als
de portemonnee het toelaat tenminste. Al die etentjes,
busritjes, entreegelden en kopjes koffie, dat telt wel op!
Maar zo lang het kan lijden, ben ik niet bij de bus weg te
slaan want wij zijn de vriendinnen van de bus!” “De Plus
van de bus is mij op het lijf geschreven”, lacht mevrouw
Eras (79), “want boodschappen doe ik zelf met de
fiets. Ik geniet wel van alle uitstapjes, dat zijn gezellige
verzetjes!” Ernaast heeft ze een druk leventje: lekker
fietsen, naar familie en cursussen van de bibliotheek.
“De bus verbreedt mijn horizon extra: ik kom op plekken
waar ik anders niet zou komen.”
Ook mevrouw Volkers (78) doet haar boodschappen
alleen: “Ik woon tegenover het Wagnerplein, daar zijn
winkels genoeg. Met de bus ga ik vooral mee voor de
etentjes. De Rooi Pannen was erg leuk: bediend worden
door lieve studenten. Het is ook gezellig, je leert andere
mensen kennen.”

DE VRIJWILLIGERS VAN DE BUS
Oud-postbode Harrie Postelmans werd na zijn
pensioen vrijwilliger bij de bus: “Zo vul ik mijn tijd én
maak ik het andere mensen naar de zin.
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Het is leuk om bij Van de Valk te eten; ook het bezoek
aan het Concertgebouw Amsterdam was fantastisch.
Het verruimt onze wereld; niet iedereen maakt zo vaak
een klassiek concert mee. Je moet wel een beetje op
de mensen letten. Ik hoop dit nog heel lang te mogen
doen.” Nellie van Ekkendonk, de drijvende kracht
achter het servicebureau: “Het is geweldig om bij te

dragen aan de BoodschappenPlusBus. Onze klanten
zijn vaak zo enthousiast, daar word je vanzelf blij van.
Het was geweldig te zien hoe een mevrouw van bijna
80 een klasgenootje van haar vroegere basisschool trof.
De meeste mensen kennen elkaar niet als ze voor het
eerst meegaan. Maar er worden gaandeweg heel wat
vriendschappen gesloten!”

LEZERSACTIE: MAAK KANS OP EEN GRATIS RIT!
Ook een keer mee met de PlusBus? Of gunt u iemand een gratis ritje? In de Feestweek van 13 t/m 19 juni
worden gratis ritten gereden voor nieuwe klanten. Voorwaarde is dat u nog niet eerder mee geweest bent,
ouder bent dan 55 jaar en in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout woont. Vul de bon in en stuur deze voor
25 mei op naar: BoodschappenPlusBus, Kerkenbosplaats 1, 5043 RX Tilburg o.v.v. lezersactie BPB.
Speciale actie 5 jarig jubileum BPB
Naam		:……………………………

Plaats		:……………………………

Adres		

:……………………………

Telefoon

Postcode

:……………………………

Geboortedatum :……………………………

:……………………………

5

												
0 Ik wil graag mee met de bus, omdat:……………………………
0 Ik gun ……………………………… (iemand anders) een ritje, omdat:……………………………

JAAR

UITSLAG
PRACHTIG!
onze eigen vrijwilligers van De Draad

Het juiste antwoord was: Werken aan vernieuwing.
Uit de circa 500 (!) goede oplossingen zijn 5 prijswinnaars
geloot en dat zijn:
Mevr. W. Stroot, Berkel-Enschot
Mevr. J. van Meerendonk, Berkel-Enschot
Familie de Jongh, Tilburg
Heer/mevr. H. de Kuijer, Tilburg
Heer/mevr. J. Manders, Tilburg
U krijgt een kappersbon van KOS kappersopleidingen
thuisgestuurd, ter waarde van €10,-.
Van harte gefeliciteerd!

RECTIFICATIE
Helaas staat in De Draad, editie Vernieuwing, een verkeerd
telefoonnummer bij het artikel over het NAHuis.
Het telefoonnnr. moet zijn T. 013 822 81 14.
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RIJBEWIJSKEURINGEN
Rijbewijskeuringen in wijkcentrum Nieuwe Stede
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische
keuring moet ondergaan, kan daarvoor op maandag
25 mei terecht in Wijkcentrum Nieuwe Stede aan
de Capucijnenstraat 156 te Tilburg. U dient vooraf
een afspraak te maken via 013 543 66 64. De kosten
bedragen € 30, -.

DE TILBURGSE UITGESTELDE KOFFIE
Dit is een systeem, waarbij iemand van tevoren een
kop koffie koopt voor iemand die het niet kan betalen.
U weet dus vooraf niet precies voor wie u bestelt.
Het hoeft niet per se een koffie te zijn, het mag
natuurlijk ook een andere (warme) drank zijn of een
boterham of in sommige gevallen zelfs een complete
maaltijd. Deze traditie is begonnen in Napels (Italië),
maar begint zich nu razendsnel over de wereld te
verspreiden.
Ook in Tilburg kopen mensen uitgestelde producten
voor de minder gefortuneerde medemens. Er staan
in Tilburg nog een heleboel kopjes koffie te wachten
om opgedronken te worden, bij Buutvrij koffie
(Stationsstraat), Café Joris (Piusplein 5), Café Stoffel
(Heuvel 13) en Eetcafé de Bron (Reitsehoevenstraat 6).

KORTE
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22, 23 EN 24 MEI G-VOETBALWEEKEND
Het G-voetbalweekend, hét integratiesportevenement
voor mensen met en zonder verstandelijke beperking.
Dit driedaagse evenement is in de Benelux het
grootste in zijn soort! Het terrein van Amarant in
Tilburg wordt voor deze happening omgetoverd tot
een waar stadion. De entree bedraagt € 2, -.

23 MEI: KIJK-EN-DOE-MEE-DAG
Tijdens het G-weekend kunt u op zaterdag 23
mei ook de Kijk-en-Doe-Mee-dag bezoeken. Het
Steunpunt Aangepaste Sporten Midden-Brabant
organiseert dit spektakel voor iedereen met en zonder
beperking voor elke leeftijd. Spannende, sportieve
en leuke clinics en demonstraties als laserschieten,
taekwondo, American Football maar ook TaiChi,
Zumba, tafeltennis en bewegen op muziek. Toegang
en deelname zijn gratis. Het is ook mogelijk om naar
de wedstrijden van het G-voetbal te kijken op die dag.

WEEK VAN DE AMATEURKUNST 2015
Van 30 mei t/m 7 juni 2015 is de Week van de
Amateurkunst in Berkel-Enschot, Tilburg en
Udenhout. De landelijke slogan ‘De kleine artiest’
is in Tilburg uitgebreid naar: ‘De kleine artiest; een
groot talent.’ Dit jaar begint de WAK met een heus
openingsweekend. Openingszaterdag 30 mei draait
om kinderen en amateurkunst. De officiële opening
is op zondag 31 mei tijdens het Factorium Festival
(zowel voor kinderen als volwassenen). Deze editie
van de Week van de Amateurkunst beloofd heel
bijzonder te worden. De amateurkunstenaars zijn
namelijk opgeroepen om zich te laten inspireren door:
Vijf jaar WAK, Twintig jaar cultureel verdrag: tussen
Nederland en Vlaanderen 125 jaar inspiratie Vincent
van Gogh. Houdt daarom de site www.art-fact.nl in de
gaten om te zien waar u wat kunt beleven.
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Boeken voor en
door Tilburgers!
Nu in de Tilburgse boekhandels:
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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

van de dag
Marcel de
Reuver

mer
vuilnisem
g aan de
n • Tilbur
Tilburg
• Wolcorso
e
erdaagse
ntj
Lij
s
Bel
rtstoet •
Heilig Ha
gesloopt
ningswei
t • De Ko
burg
uw
cho
ing Stadss
ria-kapel
van de Ma
ann
Opening
& Dreesm
nd Vroom
val • Bra
eve
gerlose Ho
Ton
g
k
Reddin
dierenpar
g
itin
Slu
loodje
lonium •
legt het
lindeboom
ierd • De
ppegoor
embad Sta
Zw
•
ion
eken
str
om
Tilburg en

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

intilburg
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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.

15:43

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.

Het gesprek van de dag
Door Marcel de Reuver

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

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.

MET PEERKE OP PAD

Tilburg_adv_DeDraad.indd 1

21-04-15 10:38

Wandel- en fietsroutes langs religieus erfgoed
in Tilburg Noord en omgeving

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.

Vormgeving: Staet van Creatie, Tilburg

Onze tarieven:

zondag 31 mei 2015

aanvang tussen 10:00 uur - 14:00 uur

start bij Peerke Donders Park
Pater Dondersstraat 20, Tilburg-Noord

- 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

‘

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

‘

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!

‘

Zorg pakken we samen aan

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

Prettig oud worden
in uw eigen dorp

www.t-heem.nl

‘t Heem Wonen, Zorg & Welzijn

Kent u ‘t Heem?

Een veilig gevoel met Alarmering

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

Thuiszorg

T 013 522 9200

M 06 2700 3387

thuiszorg@t-heem.nl

Udenhout

Berkel-Enschot

Biezenmortel

Verpleging en begeleiding
Verse maaltijden bij u aan huis
Uw was, onze zorg!

Haaren

Helvoirt

CONTACTADVERTENTIES |
TE KOOP EN TE KOOP GEVRAAGD

CONTACT
Gezellige en eerlijke weduwnaar van 78 jaar, niet
rokend is op zoek naar en niet rokende vriendin om
samen leuke dingen te doen. Alles mag niets moet; uit
en thuis, als het maar gezellig is. Ik rijd in een
scootmobiel. Graag brieven onder nummer 2015-2-1
Nette weduwe van 75 jaar zoekt een lieve nette man
om na een goede vriendschap een relatie op te bouwen.
Brieven onder nummer 2015-2-2

OPROEP

B.C. Shuttle Fun
Gezocht: Deelnemers 55+ voor een gezellig potje
badminton. Wij zijn een clubje van ongeveer 30 leden
en zoeken versterking. Wij spelen op dinsdag- en
donderdagochtend 9.00 tot 10.30 uur in de sportzaal
van de Universiteit Academielaan 5 te Tilburg. U bent
van harte welkom om eens gratis mee te spelen, er is
altijd wel een racket aanwezig. De onderlinge sociale
contacten zijn bij ons zeer belangrijk. Interesse? Belletje
naar A. van Alphen, 013 535 17 82 of
P. van Loon, 013 822 33 56
Gym-Yoga
55+ vrouwengroepje, heeft nog enkele vrije plaatsen. Wij
zijn op maandag van 14.00-16.00 uur actief. Voor meer
informatie Inez Tuerlings, 013 543 88 13 (na 17.00 uur) of
email: chrisinez@outlook.com

TE KOOP

Voor de liefhebber: ongeveer 50 Konsalik leesboeken
en|of de gehele serie (83 stuks) Baantjer. Tegen elk
aannemelijk bod. Interesse? Neem dan contact op via
013 535 46 88 of 06 197 42 171.
Te koop aangeboden: slechts enkele keren gebruikte
verstelbare fietsendrager, merk Spinder, zo goed als
nieuw. Gaat weg wegens aanschaf andere auto zonder
trekhaak. Prijs n.o.t.k. 013 751 80 98 (Tilburg-Noord)

DE DRAAD
KWIJT ?

Te Koop:
Fietsendrager Twinny Load Prestige met 7-polige stekker,
tweemaal gebruikt. Vraagprijs: 50 Euro. Te bevragen:
Familie Van Loon; 013 822 33 56.
Te koop aangeboden:
Emporia Elegance Plus GPS: stijlvolle seniorentelefoon;
onder andere voorzien van Bluetooth en een speciale
noodknop. Bij een druk op noodknop worden
automatisch vijf telefoonnummers gebeld. Het toestel
is voorzien van visuele oproep en voor dragers van een
gehoortoestel goed te gebruiken. Inclusief handleiding,
Simlockvrij met nieuwe simkaart met € 10,00 beltegoed
Plus- en minpunten
+ Bureaulader meegeleverd
+ Grote duidelijke toetsen
+ LED lampje
- Beschikt niet over een camera om mee te fotograferen.
Prijs €40,00. Informatie: 013 570 20 49 of
50veertje@gmail.com

AANGEBODEN

Bij deze doe ik een aanbod om bij mij GRATIS 40 boekjes
van Denksport op te halen (Cryptogrammen) Telefoon:
013 535 30 17 of via email: p.smolders@zonnet.nl

GEVRAAGD

Hierbij wil ik graag een oproep doen voor bidprentjes. Ik
ben er heel blij mee. Telefoon: 013 535 30 17 of via email:
p.smolders@zonnet.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 een contactadvertentie?
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Schrijf een brief naar redactie De Draad, Spoorlaan
444, 5038 CH Tilburg en zet in de linkerbovenhoek
van de envelop het nummer van de advertentie
waarop u wilt reageren, bijvoorbeeld 2015-1-1. Wij
sturen uw brief dan ongeopend door.

PUZZEL
VERBREED JE HORIZON

© Puzzelcorner.nl

AANPAK

OPTOMETRIE

THEBE

ANDANTE CAFE

PADUA

THEMA

BEELDBELLEN

PASSIE

TOEKOMST

DELEN

PLUS

VERBONDEN

HORIZON

REIZEN

ZORG

MENU

SIETSKE

MISSIE

SOCIAAL

MOBIEL

STEUN

OOGZIEKTEN

SYMFONIE

Streep alle bovenstaande
woorden weg en u houdt
een toepasselijke leuze over.
Stuur uw antwoord voor
8 juni 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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ZORGVRAGEN? BEL DE
BEELDSCHERMZUSTER!
Allerlei doe-het-zelfgadgets komen op den duur op de zorgmarkt, zoals
een contactlens die je glucose opmeet of een iPhone-hoesje waarmee
je zelf een hartfilmpje kunt maken. Met al die technologie wordt de zorg
betaalbaarder, kan de patiënt zich steeds beter redden en komt de arts pas
in beeld als dat echt nodig is.

Stel je voor: een cliënt(e)
van de thuiszorg heeft
een vreemde uitslag.
Met de iPad wordt de
verpleegkundige gebeld
en via het beeldscherm
kan deze vragen
beantwoorden, adviezen
geven en meekijken bij
zelfmedicatie van de
cliënt. Waarna besloten
wordt al dan niet bij
de cliënt langs te gaan.
Science fiction denkt
u? Nee hoor, de pilot
beeldzorg van Thebe is in
januari gestart.

tekst & fotografie
Hans Peters

36 | De Draad

Hierin past ook het beeldbellen van Thebe. Projectleider Tonny van
Vlokhoven: “Wij willen graag dat cliënten de regie houden over hun
eigen leven. Bovendien nopen de bezuinigingen op de AWBZ ons meer
te doen met minder middelen. EHealth – oftewel zorg via de digitale
snelweg – is daartoe een prima middel, technologie kan zorgen voor meer
zelfstandigheid. Via het beeldscherm hebben cliënt en verpleegkundige/
verzorgende direct contact voor advies over de zorg of controle. Zo
kunnen bijvoorbeeld een allergie, eczeem of wondroos gecontroleerd
worden of wordt er op toegezien dat de juiste medicijnen op tijd zijn
ingenomen. En altijd met de eigen vertrouwde medewerker”

VINGER AAN DE POLS
De pilot is afgelopen januari gestart. De heer Van Loon (85) uit
Groenewoud (Tilburg) is een van de proefpersonen. “Ik heb diabetes en
spuit insuline. Daarbij heb ik soms moeite de injectienaald in te brengen.
Met beeldbellen kan de zuster meekijken. Vorige keer bleef de naald
in mijn bil steken. Dat laat ik via de iPad zien en dan is de klus binnen
tien seconden geklaard. Soms vraag ik ook waar ze blijven voor mijn
wasbeurt. Dat ik nog niet door het afvoerputje gespoeld ben, aldus de
goedgehumeurde meneer Van Loon.
Verpleegkundige Sheila van der Puyl: “Dankzij beeldbellen heeft de
cliënt steeds meer de regie. De iPad dient als ondersteuning voor de
dagstructuur en hij of zij kan zelf bepalen wanneer met ons wordt
ge(beeld)beld. Wij houden daarbij de vinger aan de pols. Kijken mee bij
het oogdruppelen bijvoorbeeld. Bij griep kunnen we de thermometer
zien. Bij een wond kijkt een deskundige wondverzorger mee met de
verpleegkundige; die kan dan ook meteen de ernst van de situatie
inschatten.”

DE KLUS IS BINNEN
TIEN SECONDEN GEKLAARD!
DE BUITENWERELD BINNEN
Maar eHealth biedt meer dan alleen zorg. Aan
de iPad zijn veel extraatjes gekoppeld. Zo kun je
er foto’s op zetten, muziek mee beluisteren, de
krant lezen en spelletjes doen. En ook skypen.
Sheila: “Zo halen onze cliënten de buitenwereld
binnen en verruimen ze hun sociale contacten.
En blijven ze –letterlijk- in beeld bij iedereen, bij
verpleegkundigen, mantelzorgers, vrienden en
familie.” De heer Van Loon is verguld met deze
extra bonus: “Met de iPad luister ik naar concerten
van Andre Rieu en lees ik de digitale krant. Mijn
talrijke kroost is verspreid over de hele wereld,
van Australië tot en met de Reeshof, en dat is
voor mij tegenwoordig ook al ver. Ik mag geen
auto meer rijden dus met de iPad kan ik iedereen
zien en blijf ik op de hoogte. Gelukkig komen
er ook familieleden in levende lijve langs, zoals
mijn achterkleinzoon. Dat is mijn favoriet, mijn
grote bandiet! Maar je kunt met dit ding ook
spelletjes doen.” Sheila: “Via de app kunnen alle

cliënten van Thebe iedere woensdag meedoen
met een live-bingo. Zo blijft iedereen in beeld!” De
pilot wordt een half jaar lang uitgevoerd met 60
cliënten van Thebe in Tilburg en de regio. In de wijk
Groenewoud doen 15 cliënten mee. Bij gebleken
succes wordt beeldbellen breder uitgerold als
onderdeel van de zorgverlening. Cliënten krijgen
een training, gegeven door drie tabletcoaches in de
vorm van enthousiaste vrijwilligers. Projectleider
van Vlokhoven: “Beeldzorg is een prima aanvulling
op de bestaande zorg. Het draagt eraan bij
dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.
Daarnaast wordt de zorg zo betaalbaarder. Maar het
blijft ondersteuning dus fysieke hulp blijft altijd
nodig.” De heer Van Loon: “De iPad kan mij nog
steeds niet wassen. Ik krijg dan ook twee keer per
week hulp van de zuster.”

De Draad |
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tekst Jose Heiligers
(SeniorWeb Tilburg)

WINDOWS 10

DRAADLOOS

DE OFFICIËLE VERSIE VAN WINDOWS 10 VERSCHIJNT HALVERWEGE 2015.
Microsoft zegt Windows meer te zien als een extra service dan een
verzameling van losstaande versies van een besturingssysteem. Windows 10
wordt de Windows-versie voor zowel pc’s, tablets als smartphones met een
sterke nadruk op samengebruik. Het is daarom logisch dat zoveel mogelijk
apparaten Windows 10 gebruiken. In het eerste jaar na de lancering is
Windows 10 een gratis upgrade voor alle gebruikers van Windows 7, Windows
8.1 en Windows Phone 8.1. Na dat jaar moet u waarschijnlijk wel gaan betalen
voor een upgrade. Microsoft heeft nog niet bekend gemaakt wat de kosten
zijn.
Het startmenu komt eindelijk terug, tot grote opluchting van miljoenen
gebruikers van Windows 8. Er zijn wel wat wijzigingen.
HET STARTMENU
Het startmenu krijgt widgets op de plek waar in Windows 7 nog ‘Mijn
Documenten’ en het ‘Configuratiescherm’ stonden. Die widgets zijn
interactieve tegels die bijvoorbeeld nieuws weergeven of je laatste berichten
op Skype. U kunt nog steeds zoeken door te typen in het startmenu, u vindt
dan niet alleen documenten en programma’s maar zoekt tegelijkertijd op
internet naar content.
TASK VIEW
‘Task View’ (een Nederlandse naam is nog niet bekend) is een nieuwe functie
die je kunt oproepen via de taakbalk. Je krijgt dan in één keer een scherm te
zien waarop je alle actieve apps/programma’s kunt lezen.
Via Task View wordt het ook mogelijk om meerdere bureaubladen aan te
maken.

welkom

Stichting SeniorWeb
Tilburg maakt 50-plussers
wegwijs op computer en

MULTITASKING
Het wordt mogelijk om programma’s in een klein venster te laten draaien
en zo naast elkaar te gebruiken. Het is gemakkelijk om met meerdere
programma’s te werken (multitasking), zodat je niet hoeft te switchen tussen
apps/programma’s. Die mogelijkheid is overigens vooral praktisch voor
gebruikers van de tegelomgeving. Bij Windows 8 was het namelijk alleen
maar mogelijk apps in een volledig scherm te draaien, wat multitasking erg
onpraktisch maakte.

internet. Niet alleen via deze

Als SeniorWeb Tilburg doen wij er alles aan om in het voorjaar 2016 klaar
te zijn en wij hopen u dan de cursus Windows 10 te kunnen aanbieden.
Tijdens de inloopsessies (maandagochtend en dinsdagavond) bieden wij
u de mogelijkheid om langs te komen met uw vragen en/of opmerkingen.

aanmelding:

rubriek maar ook - tegen
betaling - via SeniorWeb
basis- en vervolgcursussen en workshops
voor iPad- en Androidtablets. Informatie en
T: 013 - 889 45 03
of E: seniorwebtilburg@
gmail.com
W: www.seniorweb.nl
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oplage van 37.000 exemplaren
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
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,
in samenspraak met diverse maatschappelijk instellingen
geen winstoogmerk

DE DIGITALE DRAAD

Hoofdredactie
Betty Montulet
Eindredactie
Hans Peters

COLOFON

DE DRAAD EIGENSCHAPPEN

Zakelijke coordinatie
Paula Schoormans
Redactioneel
Toine van Corven
Joep Eijkens
Amber van der Meijs
Betty Montulet
Hans Peters
Puzzelcorner
Paula Schoormans
José Heiligers (Senior Web)

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
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

Ontwerp / vormgeving
Webkader
Fotografie
Joep Eijkens
Hans Peters
Peter Pijnenburg
Acquisitie
Hans Peters
Paula Schoormans
Oplage:
37.000 exemplaren

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

Distributie
Diamant-groep &
vrijwilligers

VERANTWOORDING

Drukwerk
Gianotten printed media

De Draad, Spoorlaan 444, postbus 3078, 5003 DB Tilburg, door te bellen via

De Draad nummer 2, 2015, jaargang 1. 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 en maatschappelijke
instellingen in Tilburg.
Reacties en ingezonden stukken vóór 10 juni te richten aan:
Redactie De Draad p/a ContourdeTwern, Spoorlaan 444,
5038 CH, Tilburg. T. 013 – 583 99 91 of
E. dedraad@contourdetwern.nl

Op de cover
mevrouw Otten & Helene
De Draad is mede
mogelijk gemaakt door:
De Wever
Tiwos
Gemeente Tilburg
Thebe
ContourdeTwern

Zie ook: www.dedraadmagazine.nl
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