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WONEN
ZOALS JE
WIL

sterk verteld

Hoe komt een
mens zover dat hij
dak- of thuisloos raakt?
En hoe vindt hij zijn weg terug?

In theatervoorstelling

‘Beppen’ vertellen (voormalig)

dak- en thuislozen uit Tilburg en omgeving zelf hun verhaal; aangrijpend, ongecensureerd en heel dichtbij.
De voorstelling vindt plaats op maandagavond 14 december 2015
in Theaters Tilburg. Bestel uw kaarten via www.theaterstilburg.nl.

Beppen is een samenwerking tussen Stichting Maatschappelijke
Opvang Traverse en Theaters Tilburg.

Vo lg o ns
WWW.FACEBOOK.COM/BEPPENTILBURG

W www.beppentilburg.nl | E beppen@smo-traverse.nl
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Nederlandse ouderen zijn de gelukkigste op
aarde. Blijkt uit onderzoek. Want voor hen
bestaan legio mogelijkheden om lang actief
te blijven, in voorspoed en goede gezondheid.
Kun je niet zo goed horen? De hoorspecialist
vergoedt de meeste hoortoestellen. Ben je
slecht ter been kom je in aanmerking voor een
rollator of scootmobiel. En ben je eenzaam kun
je naar de Vriendschapsbank.
Laatst las ik ergens een stukje over Rome. In
Italië, dáár waren de senioren pas goed af,
volgens de schrijver. Want hij zag nergens een
rollator of scootmobiel. En eigenlijk ook nergens
ouderen die zich daarmee rap voortbewogen.
Zijn Italiaanse ouderen zo kerngezond dat ze
deze hulpmiddelen niet nodig hebben? Is
de Italiaanse keuken met al die pasta’s, die
anti-radicaliserende tomaten en af en toe een
versterkende grappa zo vitaliserend? Of hebben
ze gewoon een hekel aan die toeristen die elk
jaar maar weer van april tot en met oktober, de
hele stad overnemen, daar zijn ze aan het einde
van het seizoen helemaal klaar mee. Geldt er
een uitgaansverbod voor Italianen boven de 65?
Of is de zomerse hitte de reden om achter de
donkere luiken te blijven zitten samen met de
filgio, de kleinfiglio en di talrijke tanti en neffi.
Over mantelzorg gesproken. We weten het niet.
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Wat we wel weten is dat je hier in een zorghotel
als Het Laar kunt wonen waar een all inclusive
resort op Sicilië van zou watertanden. Of in een
kunstenaarscollectief als het Ru van Rossemhuis
waar je door kunt gaan met je passies. Dan is er
eigenlijk geen reden tot klagen. Alleen over het
weer natuurlijk! Wees daarom blij dat het in de
zomer niet altijd 35 graden is, zoals in Italië.
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RIBW BRABANT “SNEL
WEER OP EIGEN BENEN”
tekst Betty Montulet & fotograﬁe
Hans Peters

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van
mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening. Daarbij komen
alle leefgebieden aan bod zoals wonen, daginvulling, sociale contacten,
financiën en lichamelijke en psychische gezondheid.

Zo snel mogelijk
zelfstandig kunnen
wonen. Onder dit
motto opende RIBW

Het idee van woontrainingen is niet nieuw, ook op de locaties in de Reeshof
werd dit al gedaan. Teammanager Robert van Baast: “Wel nieuw is dat we
meer uitgaan van de persoonlijke behoefte. Verder wordt de woontraining
gefaseerd aangeboden. En niet onbelangrijk: er zit nu een tijdslimiet aan:
binnen anderhalf jaar moet de klus geklaard zijn.”

Brabant in juli een
nieuwe locatie in de
wijk Broekhoven. In
ruime appartementen
in een voorheen R.K.
Basisschool en in een
groene woonomgeving
worden 21 jongeren
getraind in gezond en
zelfstandig wonen.
Chris Hollema (18):
“Ik wil zo snel mogelijk
op mijn eigen benen
staan” zit dan ook
precies op de goeie
plek.
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KLEINE STAPJES, GROOT APPLAUS
Vanuit de overheid klinkt de roep om meer zelfstandig en ambulant wonen.
“In deze behuizing zitten 30 cliënten waaronder 21 jongeren tussen de
16 en de 23 jaar. En dan zijn er nog 80 ambulante cliënten die we thuis
bezoeken”, zegt Robert van Baast, “vroeger kregen jongeren vaak voor veel
langere periodes indicaties voor beschermd wonen, soms wel voor vijf jaar.
Dat leidde vaak tot onnodig lang verblijf. Natuurlijk is anderhalf jaar niet
haalbaar voor iedereen. Daarom reserveren we 10 appartementen voor
langdurige zorgindicaties.”
De zelfstandigheidstraining is specifiek voor jongeren van 16-23 jaar. De
eerste fase waar ze nu in zitten is een kennismaking. Robert van Baast: “Na
drie maanden is die voorbij en hebben we een duidelijker beeld van wat de
jongere wil. Bijvoorbeeld: hij is al vijf keer gestart met een opleiding en al
drie keer afgehaakt. Wat is er aan de hand? Op welk vlak is er ondersteuning
nodig? Zijn er angsten, weerstanden? We bieden maatwerk maar tevens
worden alle competenties getraind. Kun je boodschappen doen? Met
geld omgaan? Weet je wat gezond eten inhoudt? Het is heel praktisch.
Stapsgewijs leren we hem of haar te functioneren in de maatschappij. We
leren koken en samen eten. We maken de stapjes heel klein om de motivatie
groot te houden; zo kunnen er heel wat dagsuccesjes behaald worden. Maar
we zijn natuurlijk geen zelfstandigheidsfabriek.”

Daisy & Chris: tijdelijk thuis bij RIBW

SCALA AAN SPORTEN
Daisy van Gorp: “Via GGzBreburg ben ik vanuit mijn
ouderlijk huis bij RIBW Brabant terecht gekomen. Ik
woon hier nu drie maanden. Heb onder meer ADHD.
Wat ik vooral moet leren is zelfstandig worden.
En ik wil een diploma halen in dierenverzorging.
Natuurlijk wil ik op mezelf maar daar ben ik nog lang
niet aan toe. Ik vind het nu nog veel te moeilijk om
alleen te zijn en daarom ben ik blij dat deze vorm
van begeleid wonen er is.”
Chris Hollema woont al een half jaar in deze
beschermde woonvoorziening. Na veel ruzies thuis
en een verblijf in een internaat kwam hij hier terecht:
“Dit is een tussenstap, waarbij ik aan mijn emoties
moet werken en leren hoe ik me moet uiten. Ik wil
naar een groenopleiding van Helicon in Den Bosch.
Een nieuwe start maken en zo snel mogelijk op
mezelf gaan wonen. Zo gauw ik al die competenties
verworven heb.”
Teammanager Robert van Baast: “We gaan altijd
uit van school, werk en dagbesteding maar we
bieden ook een heel scala aan sportactiviteiten
waar jongeren graag aan meedoen. Sport is goed
voor de sociale contacten en verricht wonderen bij
lichamelijke en psychische klachten. We hebben nu
diverse voetbalteams, er zijn boks- en jiujitsulessen,

we nemen deel aan de Tilburg Ten Miles en
andere loopwedstrijden. En we maken gebruik
van trapveldjes in de wijk en de gymzaal van het
Zuiderkwartier.”

CONTACT MET DE BUURT
En hoe reageert de buurt? Robert van Baast: “Reacties
uit de buurt in de trant van ‘Prima wat RIBW Brabant
aanbiedt, moet er zeker zijn maar liever niet in onze
achtertuin’, horen we al jaren dus ook hier. We zaten
met team Jeugd bijna tien jaar in De Reeshof en
daar is amper iets voorgevallen. Wij willen “normale
buren” zijn, ook hier in Broekhoven. Inmiddels zijn
de contacten met de buren goed, zeker na de druk
bezochte open dag; de eerste vrijwilligers uit de
buurt gaven aan hun steentje bij te willen dragen.
Na een jaar zijn de veiligheidsgevoelens van buurtbewoners toegenomen want er is begeleiding
en we staan open voor iedereen. We nodigen
buurtbewoners uit op de koffie. We denken voor de
wijk aan constructies als huisdieren uitlaten in ruil
voor kooktraining, zoiets. En op den duur gaan we
tuinonderhoud en klussen aanbieden in de buurt. Ik
heb wel het vertrouwen dat hieruit iets moois kan
groeien.”
		
Meer info: www.ribwbrabant.nl

“WE STAAN OPEN VOOR IEDEREEN”
De Draad |
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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

WERKEN AAN
WOONGELUK

DRAADLOOS

Het thema van deze Draad is: ‘Woon zoals je wilt’. Dit klinkt heel mooi maar is
natuurlijk niet voor iedereen even eenvoudig. Hieronder vindt u enkele tips
waarmee u vanuit huis uw woongeluk wat kunt vergroten.

HULP VIA DE GEMEENTE
U wil natuurlijk het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar
door allerlei omstandigheden kan dat soms moeilijk zijn. Wanneer u hulp
van buitenaf nodig heeft, kunt u deze via de gemeente inschakelen. De
gemeente is er in principe voor verantwoordelijk dat mensen zo lang mogelijk
zelfredzaam zijn en kunnen deelnemen aan de samenleving en meedoen in
de maatschappij. Zij kan zo nodig ondersteuning thuis bieden en u kunt er
terecht voor informatie en advies. U kunt heel veel informatie vinden op de
website www.t-helpt.nl
WONEN EN MEER VOOR OUDEREN
Ook de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) heeft een handige
en informatieve website. Op www.anbo.nl/belangenbehartiging/wonen
kunt u lezen wat deze organisatie voor u kan betekenen op het gebied van
huisvesting, woningen op maat vinden, energie besparen en verkeersveilige
mobiliteit maar ook op de vlakken inkomen en gezondheid.
VEILIGHEID IN EN ROND HUIS
Iets waar u misschien niet meteen aan denkt bij het motto ‘Woon zoals je wilt’,
maar het gevoel van veiligheid in uw woning draagt ook bij aan woongenot
en woonplezier. Op de site van de politie kunt u informatie en advies vinden
over sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en
wijken. Ook vindt u er tips over veiliger wonen en leven, veiligheid op straat,
beveiliging van uw woning en hoe om te gaan met oplichters aan de deur.
Ook heeft de politie weer een campagne die gericht is op de zomermaanden
en waar zij u allerlei tips geven om met een gerust gevoel op vakantie te
kunnen gaan www.politiekeurmerk.nl

Hulp!

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

MEER EN MEER VANUIT HUIS REGELEN
Tot slot willen wij u erop wijzen dat het steeds makkelijker wordt om vanuit
uw luie stoel via uw pc of laptop uw zaken te regelen. Denk daarbij aan
internetbankieren, aanvragen identiteitskaart, verlengen rijbewijs of regelen
belastingaangifte. Natuurlijk zijn veel mensen hier al mee bekend, denk
bijvoorbeeld aan het invullen van de belastingaangifte. Er is echter ook
een grote groep mensen die dit wel zou willen maar er nog niet erg handig
mee is. Voor hen bieden cursussen een uitkomst. Zo bieden bijvoorbeeld de
SeniorWeb Leercentra een ideale manier om meer te leren over de digitale
wereld. De cursussen en workshops zijn kleinschalig, betaalbaar en de
vrijwillige docenten zijn zelf ook senior.

cursussen en workshops

Kijk op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra voor een Leercentrum
bij u in de buurt.

tekst José Heiligers

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

(SeniorWeb Tilburg)
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Opening uniek wijkcentrum

“VEEL MOGELIJK
IN KONINGSHAVEN”
De oorspronkelijke
bewoners zijn al
jaren vertrokken
maar leeg staat
het voormalige
fraterhuis
Saint Denis aan de
Kruisvaardersstraat
allerminst.
17 oktober opent
het bijzondere
gebouw haar
deuren als wijk- en
gezondheidscentrum
Koningshaven.

tekst & fotograﬁe Luc Vervoort
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In het gezondheidscentrum bundelen diverse zorgaanbieders hun krachten.
Prettig voor buurtbewoners: zij kunnen voor uiteenlopende klachten op
één locatie terecht. Wijkraad Koningshaven, andere buurtbewoners en
ContourdeTwern maken samen het wijkcentrum mogelijk. Sterker nog: de
bewoners gaan het wijkgebouw grotendeels zelf runnen. Eén van hen is
Fons Cools.
IEDEREEN ENTHOUSIAST
Fons Cools is voorzitter van de wijkraad en vanaf het begin betrokken.
“Toen de fraters in 2010 lieten weten weg te gaan, ondernamen we een
eerste poging om het toenmalige wijkcentrum de Kubus te sluiten en te
verplaatsen naar het fraterhuis. Vanwege de prijs ging dat niet door. Later
kocht vastgoedontwikkelaar GroepsCare het pand en trokken we weer aan
de bel. Nu ook bij ContourdeTwern. Waar we wel gehoor vonden. En omdat
de Kubus toen al was gesloten, wilden we het als vervanger van wijkcentrum
de Spil. Ineens was iedereen enthousiast en ging het balletje rollen.”
De gemeente wil dat buurtbewoners meer betrokken worden bij het
beheren van wijkgebouwen. ‘Koningshaven’ is daar een mooi voorbeeld
van. “We hebben een model opgesteld hoe dat zou kunnen”, zegt Cools, “en
dat is nog steeds de basis van onze uitstekende samenwerking. Niemand
doet iets apart, voor alle beslissingen moet een overeenkomst zijn tussen
wijkraad, buurtbewoners en ContourdeTwern. Als straks alles klaar is en
draait, leidt dit misschien wel tot een vereniging of stichting die het beheer
echt overneemt. Samen met een bevredigende bezetting van de ruimtes en
een behoorlijke exploitatie is dat mijn ideale toekomstbeeld.”
VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN
Natuurlijk kun je in het wijkcentrum altijd terecht voor een kop koffie en
een praatje maar wat dacht je van een cursus intuïtief schilderen? Margo
Didden van Inner Circle Holistic geeft deze dit najaar. Ze is verrast hoe het
oude klooster met een toch wat zware sfeer is omgebouwd tot een fris
en functioneel geheel. “Ik heb een mooie ruimte tot mijn beschikking en
wil er graag werken”, zegt ze enthousiast. Ze prijst de multifunctionaliteit
van het gebouw. “Verschillende invalshoeken van zorg komen er samen.
Als holistisch therapeute ben ik zeer geïnteresseerd in de samenwerking
tussen reguliere en alternatieve gezondheidszorg. Hoewel de alternatieve
geneeswijzen niet expliciet een plek hebben in het centrum, breng ik dat
aspect wel binnen met mijn cursus. Het is mijn bedoeling om in de toekomst
ook andere cursussen te geven in Koningshaven.”

Ton de Kort deelt het enthousiasme van Margo.
De fysiotherapeut van Flenter Fysiotherapie
heeft hooggespannen verwachtingen van
zijn nieuwe werkplek: “Dat Koningshaven
hét centrum van Tilburg Zuidoost wordt. Met
veel activiteiten in het wijkcentrum en een
laagdrempelig gezondheidscentrum. Ideaal voor
wijkbewoners: veel disciplines op loopafstand
en de mogelijkheid om na bezoek aan dokter
of therapeut nog even te blijven hangen voor
een kop koffie of een activiteit.” Garanties op
succes heb je nooit maar aan de voorbereiding
lag het in ieder geval niet. “Alle bijeenkomsten
en vergaderingen met de verschillende partijen
verliepen heel soepel, ook toen we nog niet eens
in het gebouw zaten. Iedereen toonde steeds
zijn goede wil. Speciale complimenten daarbij
voor GroepsCare en de bouwvakkers, schilders
en elektriciens. Ze waren zeer toe-gankelijk,
aanspreekbaar en stonden altijd klaar als je
tussendoor een klusje had.”
MUSICAL
Samen met buurtbewoners en collega’s
werkt sociaal werker Kitty Lumens aan
een aantrekkelijke programmering in het
wijkcentrum. Naast de vaste gebruikers heeft
ze daarbij speciale aandacht voor jongere
doelgroepen. “We kijken bijvoorbeeld wat
het wijkcentrum kan betekenen voor jonge
ondernemers uit de wijk. En we praten met
basisschool Fatima om de jaarlijkse musical ook
in het wijkcentrum op te voeren. Zo krijgen jong
en oud een plek in het gebouw.” Wijkbewoners
met ideeën voor een leuke activiteit in het
wijkcentrum kunnen zich bij ContourdeTwern
melden. Kitty: “Wij denken graag met je mee.
Er is veel mogelijk, ook ’s avonds en in het
weekend!”

De nieuwe gebruikers van Koningshaven voor hun pand

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINGSHAVEN
In het gezondheidscentrum zijn gevestigd: Huisarts
Hans Loncin, Flenter Fysiotherapie, huidtherapie
Cosmetique Totale, Logopediecentrum Tilburg,
Podotherapie Footmore, de pyschologen van
Praktijk013 en wijkzorg De Wever.
MEER INFO
kittylumens@contourdetwern.nl
tel 013 542 57 29.
KOM OOK NAAR DE OPEN DAG
Op zaterdag 17 oktober wordt Koningshaven
officieel geopend. Van 13.00 – 17.00 uur in de
Kruisvaardersstraat 32. Kijk voor meer
informatie en het openingsprogramma op
www.koningshaventilburg.nl.
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PERSOONLIJK AANDACHT EN ZORG:
GOED VOOR ONZE BEWONERS
Wonen in Villa Anna ---- wie wil dit niet?
“Dit gun ik mijn grootouders ook”
De negen bewoners van de statige monumentale
villa aan de Lange Nieuwstraat 158 hebben een
dagelijks levensritme. Onze Villa Anna medewerkers verlenen zorg vanuit een huiselijke
relatie. Ze stellen de sfeer, behoeften en wensen
van bewoners centraal. Het motto in Villa Anna
is: zorgen dat wat gewoon zou moeten zijn ook
gewoon is. Daarom vinden wij het belangrijk om in
de dagelijkse gang van zaken veel oog te hebben
voor de zelfredzaamheid van onze bewoners. Zo
ruimen we bijvoorbeeld gezamenlijk de tafel af;
hiermee creëren we betrokkenheid bij elkaar.
In onze riante huiskamer genieten mensen van
muziek, lezen ze de krant, neuriën rustig mee
met de muziek of lopen buiten in de tuin waar
sommigen een praatje maken of wat taken

vervullen in en om het huis. Familie, vrienden,
kennissen zijn welkom bij Villa Anna op alle
momenten van de dag. Bezoek en gezelligheid
delen we met iedereen en speciale momenten
vieren en we met elkaar. Zo ontstaat vanzelf
een positieve sfeer die iedereen zichtbaar
goed doet. Tijd en “moeten” zijn ondergeschikt;
ongedwongen en huiselijk samenwonen, is onze
basis. De huiselijke sfeer bij Villa Anna roept veel
herinneringen aan vroeger op, wat past bij de
levensgeschiedenis en leefwereld van de bewoner.
Wilt u vrijblijvend sfeer proeven of meer
informatie, neem dan contact opmet:
Zorgondernemers Elleke & Loek Inderfurth
tel: Elleke 06 – 40701120
email: info@convivio-zorg.nl

wijzer-scheiden.nl
Snel de juiste hulp bij een scheiding
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VRAAG & AANBOD
CONTACT
Goed uitziende weduwe van 78 jaar zoekt een gezellige
vriendin om leuke dingen mee te ondernemen, zoals
winkelen, terrasjes pikken en mogelijk treinreizen. Graag
omgeving Reeshof. Reacties onder nummer 2015-4-1
Ik ben een weduwe van 77 jaar en op zoek naar een
vriendin om iets mee te gaan doen, zoals naar de stad
gaan. Als het maar leuk is. Liefst omgeving Tilburg-Noord.
Brieven onder nummer 2015-4-2
Graag wil ik mijn vriendengroep uitbreiden. Bij deze
een aantal klanken op papier die naar ik hoop, jou
bekend in de oren en|of hart klinken; liefde voor de
natuur, kwaliteit, Frankrijk, ambacht, dorpen en steden
bezoeken, musea, groene zeep, Leonard Cohen, stil zijn,
geen priet-praat (beetje mag), gipsy, kruiden, zuiverheid,
kamperen, samen de lakens opvouwen, uitdelen doe ik
zelf! Reacties onder nummer 201-4-3
Weduwe (77 ) zoekt vriendin om gezellig samen leuke
dingen te doen, zoals bioscoop of theater bezoek en af
en toe een terrasje te pikken. Serieuze reacties onder
nummer 2015-4-4

GEZOCHT | GEVRAAGD

Verzamelen: Heeft er iemand interesse in drie
schoendozen met reclameluciferdoosjes? Voor
inlichtingen: 013 570 53 96.
Ik ben een hobbyist en zoek oude, desnoods verroeste
Meccano. Ik knap deze weer helemaal op en maak er
weer mooie modellen van die ik regelmatig tentoonstel.
Gevraagd: Ik ben op zoek naar een scootmobieldek. Van
boven is het dek waterdicht met onderaan een warme

DE DRAAD
KWIJT ?

vulling. Wie heeft een dergelijk scoot-mobieldek over
en wil het verkopen, uiteraard tegen betaling van een
redelijke prijs. Telefoon: 06 454 28 811.
Ik verzamel postzegels, winkelwagenmuntjes, jokers,
balpennen en speldjes. Wie kan me helpen? Ben overal
blij mee. Info: c.vermetten@telfort.nl
Gevraagd: hometrainer. Ben bereid een goede prijs
te betalen als de hometrainer in goede staat is. Voor
informatie: 013 532 15 343

TE KOOP

Te koop: massief eiken salontafel (gezandstraald),
afmeting 90 x 1.20 m. Vraagprijs € 75,00. Inlichtingen:
06 184 42 548.
Moderne leren rode 2,5 zitsbank te koop. Apart model,
geen standaard bank. Vraagprijs € 200,00. Inlichtingen:
miriam.vandendries@gmail.com
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Het betere thuiswonen
hoe oud je ook bent
Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Zo lang mogelijk zelf uitmaken
wat en hoe laat je eet en drinkt, wat je aantrekt, hoe laat je de deur uitgaat, wie er
op bezoek komt en dat allemaal op een plek waar je graag bent. Als we ouder worden
gaat dat vaak gepaard met kwalen. Tegenwoordig willen we liefst zelfstandig en
vrij zijn. Hoe? Door middel van een wijkverpleegkundige, mantelzorger of
verhuizing naar een woonzorgcentrum.
tekst Paula Schoormans & fotograﬁe Luc Vervoort

WIJKVERPLEEGKUNDIGE
MET HART EN ZIEL
Ans Scheffers werkt voor Thebe als wijkverpleegkundige. Ans
is iemand die zich met hart en ziel inzet voor haar cliënten. Ze is
enthousiast, goedlachs, ervaren en kundig.
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Wijkverpleegkundigen, in de volksmond ‘wijkzusters’,
maken langer thuis wonen een stuk aantrekkelijker.
Als iemand zich zorgen maakt over een ander in de
wijk, wordt de wijkverpleegkundige ingeschakeld. Ze
vertelt: “Het grote voordeel is dat wij zonder indicatie
mensen mogen bezoeken. Dus als een huismeester,
dochter, partner, huisarts of ziekenhuismedewerker
belt, kan ik zo polshoogte gaan nemen. Wij kijken
naar de individuele situatie, wat mensen nodig
hebben én wat ze zelf willen. “Als vervolgens blijkt dat
iemand professionele zorg nodig heeft, dan kan ik het
regelen.”
BREED KIJKEN
Een wijkverpleegkundige bekijkt de leefsituatie
van iemand heel breed: lichamelijke, psychische en
sociale gezondheid en woonomstandigheden zoals
veiligheid, hygiëne en financiën. Ans benadrukt dat
ze het heel belangrijk vindt om goed te weten wat de
cliënt zelf wil, eventueel in aanwezigheid van familie
Ans: “Dan kunnen we direct de koppen bij elkaar
steken om te kijken wie wat kan doen. Het grote
voordeel van de wijkverpleegkundige is dat deze
in een vroeg stadium ingeschakeld kan worden en
zo nodig zaken bespreekt met andere professionele
organisaties in het team van de Toegang. Hiermee
voorkomen we crisissituaties en daarmee vroegtijdige
opname van mensen en overbelasting van partners.
Mensen kunnen door onze tussenkomst echt langer
thuis blijven wonen!”

Ans met Raad en Daad

NETWERKEN
Ans: “We kijken hoe de cliënt het best geholpen
kan worden. Ons werk bestaat meer dan voorheen
uit netwerken. “ Ook Ans onderhoudt regelmatig
contact met huisartsen, huismeesters, politie, GGZ,
Amarant, bewonersverenigingen en de sociaalwerkers
en mantelzorgconsulenten van ContourdeTwern.
De cliënt wordt hier overigens vooraf altijd over
geïnformeerd. Ans kent de wijk en weet wat er speelt
en of er problemen zijn. Soms blijkt dat de buurt iets
mist, bijvoorbeeld op

“WE GAAN VOOR KWALITEIT VAN LEVEN!”
De wijkverpleegkundige adviseert en regelt
hulp(-middelen). Wanneer bijvoorbeeld een licht
dementerende vrouw vergeet medicijnen in te
nemen, zorgen wij voor een medicijndispenser met
een soort wekkerfunctie. Aan dat apparaat kan
een waarschuwingsfunctie gekoppeld worden: als
de medicijnen niet ingenomen worden, krijgt een
familielid of een medewerker van Thebe een signaal.
Dit geeft de cliënt zelf, maar ook de omgeving
een veilig gevoel; net zoals ondersteunende hulp
via beeldbellen met een verpleegkundige, een
traplift of een valalarm. Dit soort zaken regelt de
wijkverpleegkundige zelf, samen met partners. In
andere gevallen, als bijvoorbeeld een financieel
probleem de kop op steekt, verwijst ze door.

het gebied van veiligheid of mogelijkheden tot
sociaal contact. “Zo’n signaal geef ik door binnen
mijn netwerk. Vervolgens kijken we samen naar een
oplossing”, aldus Ans.
LAAGDREMPELIG MAATWERK
Op de vraag of Ans blij is met haar werk, antwoort ze
bevestigend: “Zeker! Wij komen makkelijk bij mensen
binnen. Cliënten en hun familie voelen zich hierdoor
echt ondersteund en dat is geruststellend. Omdat
wij preventief werken, voorkomen we erger. Omdat
we gaan voor de kwaliteit van leven is dat juist onze
uitdaging.
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Week van de mantelzorg
2 tot 6 novenber

MANTELZORG SAMEN
VOOR ELKAAR ZORGEN
De overheid zette flink het mes in de professionele zorgondersteuning. Daardoor
ontstond een grote groep in de samenleving die langdurig en onbetaald voor een
ander zorgt, meestal een familielid.
Het kenmerk van mantelzorg is dat mensen vanuit een
relatie voor een ander zorgen. Familie, vrienden en/
of buren zetten zich in om iemand zo lang mogelijk
thuis te laten wonen. En eigenlijk voelt het ook erg
vanzelfsprekend om voor iemand die u dierbaar is,
te zorgen. Zodat die ander langer thuis kan blijven
wonen, zo min mogelijk van anderen afhankelijk is
en zoveel mogelijk vrijheid kan voelen; ondanks zijn/
haar psychische probleem, chronische ziekte en/of
ouderdomsklachten. En zo lang mogelijk zelfstandig
zijn, is toch een wens van iedereen!
SAMEN STERKER
Mantelzorg betekent extra taken, extra bezorgdheid
en gaat gepaard met emoties. Dit kan, maar hoeft niet,
voor overbelasting zorgen. Vandaar dat het belangrijk
is dat mantelzorgers hun verhaal met anderen delen. Al
is het is het maar voor een luisterend oor of dat iemand
eens per week de boodschappen meebrengt. Hierdoor
kan een ander wel zo lang mogelijk thuis blijven.

ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS
ContourdeTwern en Expertisecentrum Familiezorg
bieden mantelzorgondersteuning. Op uw verzoek
kijken ze naar uw situatie als mantelzorger en
ondersteunen u bij het aanpakken van eventuele
problemen. Zij helpen u gratis en vrijblijvend,
bijvoorbeeld door het inzetten van een vrijwilliger
of het samen voeren van een gesprek met familie en
andere betrokkenen.
Meer weten? Neem contact op met
het Adviespunt van ContourdeTwern via
AdviesPunt@ContourdeTwern.nl of via
013 549 86 46. Of stel uw vraag aan het
Expertisecentrum Familiezorg via
info@exfam.nl of 013 544 3343.
www.contourdetwern/mantelzorg

ZELFSTANDIG EN
VRIJ IN HET LAAR
Midden in het lommerrijke Laar ligt het gelijknamige servicecentrum waar
ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen, precies zoals zij willen. Dankzij
de keur aan faciliteiten, straalt Het Laar de sfeer uit van een luxe resort.
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Het Laar is een appartementencomplex met huurwoningen, maar ook verpleeg- en verzorgingsappartementen.
Communicatiemedewerker Myriam Krol: “Onze bewoners
wonen geheel zelfstandig, met alle vormen van privacy.
Levenskwaliteit staat voorop. Wilt u uw eigen potje koken?
Prima. Of een 3-gangen diner nuttigen in het restaurant?
Ook goed.
Myriam: “Het Laar biedt thuiszorg in de wijken, én aan
onze huurders. Mocht deze zorg niet afdoende zijn, dan is
dat binnen Het Laar snel geregeld. Onze gespecialiseerde
verzorgenden en (para)medici kunnen alle nodige zorg
en verpleging bieden. Echtparen kunnen bij ons samen
blijven wonen, ook als een van de twee intensieve ondersteuning nodig heeft. We merken dat als mensen naar Het
Laar verhuisd zijn, ze hun leven terug krijgen. De veiligheid, het gemak en de vele services nemen zorgen weg en
laten de aandacht weer uitgaan naar leuke dingen. De sociale contacten en het geborgen gevoel nemen weer toe.”
DE LUXE VAN HET LAAR
De door de overheid gestimuleerde splitsing van wonen
en zorg veroorzaakte opschudding in zorgland. Myriam:
“Dat betekent dat steeds meer mensen een appartement huren en indien nodig thuiszorg ontvangen vanuit
de Zorgverzekeringswet. Sinds de veranderingen in de
langdurige zorg verhuurt Het Laar haar appartementen

in combinatie met een woonarrangement. Aangenaam
leven begint bij een fijn en comfortabel appartement en
goede en vertrouwde service. Maar we vinden meer dingen belangrijk. Bewoners moeten kunnen genieten van
hun welverdiende oude dag. Via het woonarrangement
wordt dat goede leven gefaciliteerd.”
Waaruit bestaat dit woonarrangement? Om maar iets op
te noemen: onbeperkte deelname aan film, concerten,
yoga, fitness en beweging, korting op consumpties in het
restaurant en Grand Café, veilig parkeren, de beschikbaarheid van een kabelkrant, kapsalon, pedicure, de Laarbus,
de fruitmarkt en een kleine supermarkt, de biljartruimte
en de golf- en jeu-de boulesbaan en 24-uurs beschikbaarheid van professionele zorg. En vergeet niet de mooie tuinen en de luxe uitstraling.
VRIJ, VEILIG EN GEBORGEN
“Wonen in Het Laar betekent dat we wat meer aan onszelf
kunnen denken”, vertellen de heer en mevrouw Schellekens. Het echtpaar woont er sinds 2014. Als ze uit het raam
van hun appartement kijken, zien ze hun oude huis in de
Blaak bijna liggen. Toch ruilden ze het in voor huren met
een woonarrangement bij Het Laar. “We zijn niet meer de
jongsten. Hier wonen we vrij, veilig en geborgen. Met genoeg voorzieningen die ons leven aangenaam en zorgeloos maken.”
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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

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

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

‘

Zorg pakken we samen aan

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

check
onze
website

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.

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

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.

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

Tilburg 3 oktober 2015
Euroscoop
Olympiaplein 2
10.00 tot 16.00 uur
Entree gratis

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

Met optredens van:

Meezingkoor Meepesant
De Grensmuzikanten
John Desmares
Zeemanskoor De Loswalklinkers

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.

Stadsbus: 1 en 11 naar Stappengoor
www.60plusbeurstilburg.nl

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.
CdT_SenBeurs2015_A5.indd 1

11-08-15 12:24

Woonconvenant in Tilburg

“BETAALBAAR
WONEN DICHTERBIJ”
Voor 2002 was de
huurprijs van een
gemiddelde sociale
huurwoning ongeveer
700 gulden. In 2015
kost zo’n woning 563
euro. Sinds 2012 is die
woning ook nog eens
12% in huur gestegen.
Hetzelfde huis zou
nu 1238,60 gulden
kosten, wat vóór 2002
ondenkbaar was. Dit is
bijna een verdubbeling
van de huur en draagt
niet alleen bij aan
armoede maar ook
aan stagnatie op de
woningmarkt.

tekst Betty Montulet
& fotografie Bart van Hattem
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In april luidde de directeur van de Woonbond, Ronald Paping, in de
Volkskrant nog de noodklok: “Voor mensen met de laagste inkomens
die sinds 2010 al veel koopkracht hebben ingeleverd, is het steeds
lastiger om een betaalbare huurwoning te vinden. Want ouderen,
gehandicapten en psychiatrische patiënten moeten langer zelfstandig
wonen en ook in de crisisopvang wachten ruim 60.000 mensen op een
huis.”
WOONCONVENANT
In Tilburg is daarom de afgelopen zomer in het woonconvenant
(afspraken tussen huurders, woningcorporaties en de gemeente)
vastgelegd om de komende vijf jaar 800 woningen extra te bouwen
en bovendien gaan de corporaties ook nog eens de huur van 800
woningen verlagen. Verantwoordelijk wethouder Berend de Vries: “Van
de 90.000 Tilburgse woningen zijn er 30.000 sociale huurwoningen.
Dat is een derde van het wonen in de stad. Doen we niks dan dreigt
een tekort. Door alle huurverhogingen van het rijk de afgelopen
jaren en alle verbeteringen aan de huurwoningen zijn ze nu voor veel
mensen te duur.” Betaalbaar, duurzaam en zelfredzaam, dat zijn de
pijlers van het nieuwe convenant. Uit een woonlastenonderzoek van
onderzoeksbureau Rigo blijkt namelijk dat 14% van de huurders de
woning nauwelijks kan betalen. De Vries: “Voor die burgers hopen we
het probleem te tackelen met deze extra 1600 woningen. De komende
vier jaar gaan er 800 woningen bijgebouwd worden. Goede, duurzame
maar niet te dure woningen.”
GOEDKOPER WONEN
Conceptueel bouwen is belangrijk voor het nieuwe wonen. “Dit
gebeurt nu al maar dat willen we fors uitbreiden”, zegt de wethouder.
Conceptueel bouwen wil zeggen dat de woningen fabrieksmatig
vóórgeproduceerd worden en ter plekke worden afgewerkt. Dit scheelt
tijd en dus geld en arbeidsloon. Aan de Tilburgse Lourdeskade staan
al dergelijke (koop) woningen. In september komt in de Akkerstraat
een prefab woning die in een dag gebouwd is en verwarmd
wordt door middel van infrarood. Woningcorporatie Tiwos en het
conceptbouwbedrijf Think uit Drunen tekenden hiervoor. De Vries: “Ook
bij de herstructurering van de Vogeltjesbuurt is gebruik gemaakt van
prefab. De woningen zijn van goede kwaliteit, mooi om te zien en niet
onbelangrijk: energieneutraal.”

“ENERGIENEUTRAAL
		
WONEN IN 2045!”

Energieneutraal wonen in 2045 is de stip op de
horizon voor Tilburg. Nul-op-de-meterwoningen
zoals de woning in de Akkerstraat, maar ook in
de Le Sage ten Broekstraat in de wijk Theresia.
De Vries: “Voor 2025 moeten alle woningen
sowieso energielabel D dragen. Want ook de
energierekening draagt fors bij aan het huidige
dure wonen.”
FLINKE UITDAGING
De 800 woningen komen in dezelfde buurten
waar de woningcoöperaties nu aanbieden maar
ook op de huidige braakliggende grond van
projectontwikkelaars. De Vries: “Maar we denken
ook aan vrijkomend zorgvastgoed. De Wever gaat
aardig wat complexen afstoten, waarom zouden we
die slopen? Ook kantoren die leegstaan, en dat zijn
er nogal wat, zouden met de nodige aanpassingen
geschikt zijn voor ‘onze’ 800.” Een flinke uitdaging
maar daar houdt de wethouder wel van.
De doorstroming wordt bevorderd zodat er meer
betaalbare woningen vrijkomen. De wethouder:
“Alleenstaanden die een te grote woning hebben,
gezinnen met een kostwinner, ouderen die nog
in een eengezinswoning zitten, we stimuleren ze
om kleiner te gaan wonen. Daartegenover staan
gezinnen met kinderen die wellicht meer ruimte
nodig hebben.”
Er is een half miljoen bij elkaar geschraapt om
mensen die echt in de knel zitten te helpen met
het verlichten van de woonlasten. “Verhuizen
kost veel geld, denk aan nieuwe gordijnen,
vloerbedekking, schilderwerk etcetera. We willen
niet dat dit mensen in financieel zwaar weer belet
om te verhuizen. We gaan niet met hele grote
bedragen strooien maar maatwerk is mogelijk.” Dit
kan geregeld worden via het Ondersteuningsfonds,

Snelle prefab: goedkoper wonen

aldus de wethouder. “We gaan dit najaar al aan de
slag. We gaan gerichter toewijzen, meer kijken naar
gezinssamenstelling en inkomen. De nieuwe en
bestaande woningen in de stad zo goed mogelijk
verdelen over de nieuwe behoeften, dat is eigenlijk
de hoofdlijn van het convenant.”

gie
Info en tips over ener
en
besparen, apparaten
elen voor
verlichting, zonnepan
is? Kijk op:
een energiezuinig hu
rgie -besparen
milieucentraal.nl/ene
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Voor de Draad Ermee!

“VREEMDE EEND
		 IN FRANSE BIJT”

Met een taart
bezoekt De Draad
willekeurige
Tilburgers. We
praten over het
leven, de stad, de

Hartje Frankrijk. Het gebied van de Loire. De wijn die hier vandaan
komt is wereldberoemd. We bevinden ons op de weekmarkt
in Bourgueil, 55 kilometer onder Tours. Waar in Nederland
praktisch alles wat het leven vrolijk maakt verboden wordt, of zo
gereguleerd is dat alle spontaniteit verdwijnt, kent deze markt een
geïmproviseerde wijnbar op het plein. Een paar klaptafels, een
parasol een koelbox, een doos met flûtes en proosten maar! Een
euro per glas. Rood, wit of rosé.
’Santé messieurs!’ doen we lekker Frans mee. ’Proost menneke’
krijgen we als antwoord van een van de heren. Het kan bijna niet
Tilburgser en die indruk blijkt juist. We maken kennis met Will
Mallens, oer-Tilburger zoals hij zichzelf noemt, maar intussen al
wel zeven jaar woonachtig in Frankrijk. We worden uitgenodigd
in zijn huis, een voormalig restaurant, in Candes St. Martin, een
dorpje pal aan de Vienne. Will woont er tussen 229 Fransen, als de
spreekwoordelijke god, met echtgenote Ingrid, drie honden en
twee katten.

wijk, de straat. Wat
gaat er goed, wat
kan er beter. Deze
keer een bijzondere
aflevering. De
Draad op vakantie.
In Frankrijk maken
we kennis met Will
Mallens (61).

tekst & fotografie
Toine van Corven
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26 KEER VERHUISD
Op het erf staat een lindeboom: “Mooi toch! Ik ben in Tilburg
geboren in de Tuinstraat, praktisch onder de lindeboom op de
Heuvel. Onder deze Franse linde wil ik sterven. Ik ga hier niet meer
weg.” Toen hij nog in Tilburg woonde, verhuisde hij maar liefst 26
keer. En dan ook nog binnen de ringbanen! Spectaculair was zijn
verhuizing naar en weer uit de Theresiakerk. Om te voorkomen
dat religieus erfgoed als woondecor zou gaan dienen, besloot
de toenmalige pastoor de Kruisweg in de kerk kapot te slaan. De
Tilburgse beeldenstorm was landelijk nieuws destijds. “Op een
enkel Romeins hoofdje na, was van die Kruisweg niks meer over.
Die hoofdjes heb ik toen maar op de schoorsteen gezet.”
De vernielzucht van de pastoor ten spijt, verbouwde Will de kerk
tot een waar woonpaleis. Het legde hem enkele jaren later geen
windeieren. Er kwam iemand voorbij die de kerk praktisch tegen
elke prijs wilde kopen. “Het was an offer you can’t refuse, zogezegd.
Van het geld hebben we toen in Chinon, een stadje hier vlakbij,
een stuk grond met daarop een aantal huizen gekocht. We zijn
in een van die huizen gaan wonen en verbouwden de andere tot
vakantieverblijf.”

Het zoete Franse leven.

WINKELTJE
Het project in Chinon (een populaire
vakantiebestemming) staat sinds kort te
koop. Will en Ingrid zijn in Candes St. Martin
namelijk aan een ander avontuur begonnen: de
romantische handel in lelijke eend onderdelen,
lelijke eend gadgets en… Burton’s, een soort
classic car, betaalbaar, want de carrosserie van
de retro cabrio wordt op het chassis van een
oude Eend of Dyane gebouwd. Voor de ware
liefhebber. Net als het aandoenlijke winkeltje
aan huis: nog geen vier vierkante meter, vol
met 2CV-onderdelen, maar ook t-shirts, caps,
sleutelhangers, onderzetters, puzzels, alles met
als thema 2CV en Burton, je kunt het zo gek niet
bedenken. Will Mallens: “In Nederland rijden nog
5.000 eendjes, hier nog 65.000. En naar schatting
staan er nog even zoveel in garages en oude
schuren. Dat heeft ons hart gestolen. We hebben
het er zo druk mee dat daarnaast ook nog het
beheer van het vakantieverblijf te veel werd. Er
zat een goede boterham in maar wat we nu doen
is leuker. Vandaar dat we Chinon te koop hebben
gezet. Echt iets voor wie denkt over ’Ik vertrek’.”

LEVERWORST VAN LEJEUNE
Will komt nog geregeld in Tilburg maar mist de
stad niet echt. Terwijl hij vroeger toch een echt
binnenstad-dier was. Altijd onder de mensen
en een stamgast van Anvers. “Vanuit de rust
hier, word ik nerveus van de stadse drukte als
ik in Tilburg ben. Maar dat ligt niet enkel aan
Tilburg.” Hij stoort zich aan de zijns inziens niet
altijd goed doordachte veranderingen die zich
in razend tempo in Tilburg voltrekken. Heel wat
anders dan in Candes St. Martin, waar de tijd lijkt
stil te staan. De saamhorigheid onder de mensen
in het piepkleine dorp is groot. Oók een verschil
met de grote stad.
Aan de oever van de Vienne snoepen we van
de tarte vigneron (bladerdeeg, appel, wijnjam),
die De Draad speciaal voor de gelegenheid in
Chinon is gaan halen. We kleppen zorgeloos
Tilburgs. Toch nog iets dat ie mist, Will, ons
mooie Tilburgs dialect. En…. in de streek van
foie gras en heerlijke saucissons nota bene:
leverworst van slager Lejeune. “En de koffie
van ons moeder.”
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GOEDWERK
Goed werk is een Tilburgs facilitair onderhouds- en
klusbedrijf. Vakmanschap en ontwikkeling is wat telt voor
ons. Goed werk creëert kansen en een open podium voor
diegenen die meer met hun talenten willen.
Wij werken wij vanuit een Meester-Gezel-constructie. De
leerlingen (gezellen) worden op hun pad meegenomen
door vaktechnisch volleerde leermeesters, die gemaakte
afspraken met opdrachtgevers bewaken, toezien op de
kwaliteit én leermomenten.
Door Goed werk een opdracht te verstrekken draagt u bij
aan de ontwikkeling van mensen en krijgt daar vakwerk
voor terug.
Goed werk levert vakkundig maatwerk en u draagt bij aan
de groei van mensen in uw stad. Dat is pas goed werk!
Opdrachtgever, meester of gezel worden?
Bel 06 217 11 835, kijk op www.goed-werk.eu
of stuur een bericht naar info@goed-werk.eu

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

Insulindeplein 18

l

5014 BD Tilburg

www.koskappersopleidingen.nl

VanHarte verbinden
Samen eten verbindt. Buurten fleuren op. Eenzaamheid vermindert. Mensen doen weer
mee. Onze vrijwilligers in ruim dertig Resto’s verwelkomen wekelijks duizenden gasten.
Dat doen we dit jaar tien jaar. We zijn er trots op dat we het oudste eet-initiatief zijn van
Nederland.
En dat willen we vieren. Door iedere dag opnieuw te bewijzen dat wij hét recept zijn voor
een betere buurt. Dat gaat niet vanzelf. Alle hulp is welkom. Komt u een keer koken of
bedienen en mee-eten? Doneren kan natuurlijk ook. Heel graag zelfs. En gemakkelijk: sms
RESTO naar 4333 en doneer eenmalig drie euro.
Of ga naar restovanharte.nl

Recept voor een betere buurt

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

l

013-5426603

info@koskappersopleidingen.nl

De Buitenhof is gesitueerd in een voormalig kloosterbejaardenoord
aan de Bredaseweg 568 in Tilburg aan de rand van het bos. De
Buiten- hof biedt plaats aan 32 bezoekers, onderver- deeld in vier
huiskamers en is geopend van maandag tot en met zaterdag. Ook
de omge- ving, de natuur met rust en ruimte, planten en dieren,
spelen in de dagbesteding een centrale rol. Activiteiten die door het
zorgteam samen met vrijwilligers begeleid worden kunnen zowel
binnen als buiten plaats vinden en ook worden er uitstapjes in de
omgeving georganiseerd. Nadere informatie vindt u op onze website
en bij vragen kunt u ons telefonisch (013 543 27 17) bereiken. Een
afspraak maken voor een oriënterend bezoek behoort ook tot de
mogelijkheden.

60+ BEURS TILBURG
Op 3 oktober aanstaande openen van 10.00 tot
16.00 uur de deuren van de Euroscoop aan het
Olympiaplein 2 in Tilburg voor de 60+ beurs. Dit
is het grootste (gratis) evenement voor 60 plussers
in de regio. Bij meer dan 70 stands kunt u terecht
voor o.a. informatie over reizen, recreatie, voordeel
en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
WMO en computers.
Meer info: www.60plusbeurstilburg.nl

KOPZORG OVER DEMENTIE
In het Kunstbalietheater in Tilburg wordt op
9 en 10 oktober het stuk KOPZORG gespeeld.
Deze voorstelling gaat over dementie. Het is een
ontroerende maar ook humoristische voorstelling die
inkijk geeft in de dagelijkse beslommeringen op een
afdeling waar demente bewoners, hun verzorgenden
en naaste familieleden elkaar ontmoeten. Productie,
tekst en regie zijn van Piet van Eijkeren.
Komen kijken?
KOPZORG is te zien in het Kunstbalietheater, Ringbaan
Oost 8 in Tilburg. Beide avonden beginnen om 20.30
uur en de voorstelling duurt een uur. De entree
bedraagt 10,-. Kaarten kunnen gereserveerd worden
via: kopzorgproducties@gmail.com

KOM IN ACTIE VOOR KOOPKRACHTHERSTEL
Met de kabinetsplannen daalt de koopkracht van
ouderen. Alweer! Voor de Unie KBO is maat vol.
Daarom lanceert de unie de actie ‘De groeten aan
Rutte’. Zij roept ouderen op hun verhaal te doen via
degroetenaanrutte.nl. De verhalen worden door de
Unie KBO gebundeld, zodat ze op het bureau van
premier Rutte terechtkomen. In de hoop hem te
overtuigen dat de koopkracht van ouderen volledig
hersteld dient te worden. Directeur van de Unie
KBO Manon Vanderkaa: “In zeven jaar tijd zijn veel
ouderen er 15% in koopkracht op achteruitgegaan.
Het water staat hen aan de lippen. Nog meer
koopkrachtdaling kunnen ze niet aan. Het wordt nu
tijd dat er naar hen geluisterd wordt en de koopkracht
volledig wordt hersteld. Doe daarom uw verhaal op
degroetenaanrutte.nl”
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SOP- EN ZEEPPLANK
Het Ronde Tafelhuis aan de Haendellaan 40 in
Tilburg-Noord startte afgelopen zomer samen
met vrijwilligers van de Montfortparochie en de
Norbertijenparochie Heikant-Quirijnstok het project
Sop- en Zeepplank: een inzamelingspunt voor
overtollige schoonmaak-, douche- en wasmiddelen.
Voor mensen die met weinig geld rond moeten
komen zijn dit vaak dure producten. Aan de andere
kant hebben veel mensen door acties of verjaardagen
overtollig douchecreme of wasmiddel in huis. Het
Ronde Tafelhuis brengt deze mensen bijeen met de
sop- en zeepplank. Mensen met weinig inkomen
krijgen een duwtje in de rug en overtollige middelen
verdwijnen niet in de kliko. Meedoen? Lever dan uw
ongebruikte en ongeopende schoonmaak-, doucheen wasmiddelen bij het Ronde Tafelhuis in. Maandag
tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
GRATIS LUNCH BIJ DE BRANDWEER
Kom in de maand oktober een Broodje Brandweer
eten tijdens een goed gesprek over een brandveilige
woonomgeving. Met deze boodschap hoopt de
brandweer zelfstandig wonende ouderen beter te
informeren over brandpreventie.
Tijdens de gratis lunch krijgt u tips en adviezen
en kunt u gericht vragen stellen over bijvoorbeeld
rookmelders. Via www.broodjebrandweer.nl kunt u
zich opgeven op een kazerne bij u in de buurt.
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GEEN CRISIS IN
KINDVRIENDELIJKE
OPVANG
Tegenwoordig
belanden steeds
meer gezinnen met
kinderen op straat. Zo
ook de hoogzwangere
Zusje Nita (30) die
met haar vijf kinderen
bij haar zus en zwager
in Rotterdam woonde.
Na een heftige ruzie
stond het gezin Nita
op straat. Sinds enige
tijd wonen Zusje
en haar zestal in de
Wetering van SMO
Traverse. Voor het
moment is het de
oplossing maar hun
droom is een eigen
woning.
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tekst & fotograﬁe
Paula Schoormans

Voordat ze in De Wetering terecht kwamen, woonden ze vijf maanden
dan hier, dan daar maar vooral op straat. De jongste, nummer zes is
inmiddels geboren: een echte ‘Wetering-baby’. Zusje vertelt: “Die vijf
maanden waren zwaar. Niemand wil een zwangere moeder met vijf
kinderen in huis. Ik maakte me veel zorgen. Ik wist vaak niet hoe ik mijn
kinderen eten en drinken moest geven en of ik ze de volgende dag naar
school kon brengen. Want dat vind ik belangrijk: dat ze gewoon naar
school gaan. Maar het is me gelukt: de kinderen hebben bijna geen dag
gemist. Al stonden we soms wel om vier uur op om met de trein naar
Rotterdam te gaan zodat ze gewoon om half negen in de klas zaten. Ze
klaagden niet, ze mopperden niet. Nee, ze stonden op en werkten mee.
Ook al was het midden in de nacht en was het echt zwaar voor ze: het
zijn ‘soldiers’!” Zusje straalt van trots terwijl ze vertelt.
SAMEN KOKEN EN ETEN
Een Rotterdamse gemeenteambtenaar wees Zusje op de kindvriendelijke
opvang in De Wetering van Traverse in Tilburg. In Rotterdam bestaan
veel opvangmogelijkheden maar geen huis waar je met je kinderen
een eigen ruimte hebt. Het gezin heeft hier een eigen zitkamer en twee
slaapkamers en deelt de keuken met een ander gezin. Zo kan Zusje
gewoon zelf boodschappen doen, voor haar kroost koken en eten ze
samen aan tafel. Zusje: “Ons leven is enorm veranderd; er is alleen geld
voor de eerste levensbehoeften. Ik kan de kinderen geen cadeautjes
geven; zelfs niet eens meenemen naar de Mac. Maar daar vragen ze ook
niet om. Ze weten dat we nu niks hebben.”
TINKERBELL
De kinderen voelen zich thuis in De Wetering en ze zien de begeleiding
als tantes. De zevenjarige dochter van Zusje heet Tizainy. Ze gaat bij ons
aan de keukentafel zitten en vertelt dat ze het leuk vindt in De Wetering.
Ze speelt er graag buiten op de schommel. En ook met de twee meisjes
die boven wonen, heeft ze plezier. Na de vakantie mag Tizainy naar haar
nieuwe school in Tilburg. Trots laat Tizainy haar tekening van Tinkerbell
zien en vertelt verlegen: “Tinkerbell kan toveren en ik hoop dat ze zorgt
dat er geen ruzie meer is en geen spoken komen. Ik hoop ook dat ze voor
mij een pop, een huis voor mama en een grote stoel tovert.”

“EEN POP, EEN HUIS &
		
EEN GROTE STOEL”
EERST RUST DAN VERDER
Het aantal gezinnen dat Traverse opvangt,
groeit. In 2014 plaatste Traverse 42 gezinnen
met totaal 80 kinderen. Het eerste half jaar van
2015 plaatste ze al 44 gezinnen, waaronder 72
kinderen. De opvang in De Wetering is meestal
voor een periode van een jaar. De gezinnen
moeten eerst weer rust vinden en daarna
bekijken ze met de begeleiding wat straks nodig
is om onder gezonde omstandigheden in een
‘eigen’ huis te wonen. Tot die tijd ondersteunen
de begeleidsters en een stagiaire pedagogiek
de gezinnen. Aandacht voor de kinderen is
belangrijk vertellen begeleiders Dominique en
Hanneke: “Traverse werkt met de Veerkrachtmethode. Deze zorgt dat er continu oog is voor
de veiligheid en het welzijn van kinderen en
het bevordert hun ontwikkeling. De kinderen
die we tegenkomen in de maatschappelijke
opvang, verkeren in een zeer kwetsbare situatie.
Gerichte aandacht voor deze kinderen is nodig,
om te voorkomen dat zij zelf ernstige problemen
ontwikkelen. De begeleiding neemt de zorg niet
over van de ouders maar ondersteunt hen.”

ENORME KRACHT
Zusje kan hier blijven tot ze klaar is om uit te
stromen. Dominique vertelt: “Er lopen inmiddels
gesprekken met sociale zaken over hoe Zusje
binnenkort scholing of werk kan oppakken.
Traverse bekijkt ook de mogelijkheden om met
urgentie een woning aan te vragen voor het
gezin. Hopelijk kunnen zij binnen 3 à 4 maanden
naar hun eigen plek.” “De kracht van de moeders
in De Wetering is echt enorm en opvallend”,
voegt Dominique er vol respect aan toe.
DROMEN
Zusje hoopt via een re-integratietraject haar
opleiding af te maken via een BBL-traject in
een verpleeg- en verzorgingshuis. Dat is de
eerste stap. Het is Zusje’s droom om uiteindelijk
als ambulanceverpleegkundige aan de slag te
gaan. En waar droomt Tizainy van? “Een echte
prinsessenkamer voor haar in het nieuwe huis.
Een kamer met roze muren en prinsessenpoppen
met een kroontje!”.

Vlnr: Jonatan, Tizainy, Rivalier, Farina en Clinton
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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.
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!

Specialistische
hulpverlening
nodig in de
thuissituatie?
Wat biedt Buro
MAKS?
Buro MAKS biedt gespecialiseerde ambulante
hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en
volwassenen met een psychiatrische
problematiek.
Door middel van het versterken van de eigen kracht
en de steun van het sociale netwerk zorgen we dat u
zo snel mogelijk verder kunt zonder afhankelijkheid
van specialistische ondersteuning
Meer weten?
Kijk op:
www.buromaks.nl,
Mail naar:

info@buromaks.nl

of bel naar: (013) 5134321.

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!

MAALTIJD - THUIS - SERVICE






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

“Ook als intensievere
zorg nodig is, wonen
we hier prima. Samen!”

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

Mevrouw Van Riel is 78 jaar, haar man wordt binnenkort 80. Ze zorgt
al een aantal jaren voor hem. “Hij sukkelt nogal met zijn gezondheid,
is behandeld aan blaaskanker en lijdt aan Parkinson.”
“Hoe vaak hoor je niet dat de man of
vrouw niet langer thuis kan
wonen, naar een verpleeghuis moet,
en de ander thuis alleen achterblijft?
Dat is toch het ergste wat je kan
overkomen, dat je na al die
jaren niet meer samen kunt zijn?!

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

Ik vind het een heel geruststellend
idee dat we hier alle zorg kunnen
krijgen die we nodig hebben en gewoon in ons appartement van Het
Laar kunnen blijven wonen. Samen.”

Laar Huren met een
·Het
woonarrangement
Laar Thuiszorg
·Het
·Het Laar Wonen met Zorg
Voor meer informatie, kijk op onze website:
www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00

Boeken voor en
door Tilburgers!
Nu in de Tilburgse boekhandels:
intilburg

intilburg

et
Leven m

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

tuinen
Veertien

Kringloopwinkel Tilburg

, vier sei

mslag.indd

1

ilburg_11_O

328828_inT

boeken, (defecte) fornuizen en
wasmachines enz.

Brengen mag natuurlijk ook altijd!
Afspraak maken? T 013 543 92 22 of
E info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl
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vier seizoenen
Door Jeroen Ketelaars

Leven met de natuur op de Tilburgse volkstuinen

ONGEHOORD GOED
Sinds 2009
opereert IntoEars
in Tilburg. En dan
hebben we het niet
over de zoveelste
hoortoestellenwinkel
maar over een
vernieuwend
zorgconcept. Een
hoorkliniek met alle
hoorprofessionals
onder één dak, die
maatwerk levert,
zowel de diagnose
stelt als de meest
geavanceerde
hooroplossingen
biedt en niet vies is
van de allernieuwste
technologie.

tekst Betty Montulet
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“Mensen die lijden aan gehoorverlies doen er vaak 5 à 6 jaar over om het taboe
op het hoortoestel te slechten”, zegt Herman Langstraat, een van de oprichters
van IntoEars, “dat is zonde en jammer. Niet meer naar verjaardagen gaan omdat
je er geen oren naar hebt? Totaal onnodig. Er zijn nieuwe, bijna onzichtbare
hoortoestellen op de markt, die in het achterste deel van de gehoorgang,
vlakbij het trommelvlies worden ingeplant. Maar ook met een piepklein
hoortoestelletje buiten het oor kun je veel beter horen dan 10 jaar geleden.”
EEN EN AL OOR
IntoEars is geen winkel in de zin van Beter Horen of Specsavers. De vestiging
in Tilburg is in 2009 geopend aan de Dr. Deelenlaan vlakbij het TweeSteden
Ziekenhuis en dat is geen toeval. “IntoEars zul je nooit vinden in een
winkelcentrum maar altijd in een omgeving waar andere zorgleveranciers
gevestigd zijn. Met een keur aan hoorprofessionals zoals akoepedisten,
audiciens, tinnitus-specialisten en audiologen. Langstraat, zelf audioloog: “In
tegenstelling tot standaard hoorwinkels zijn wij niet gebonden aan drie merken
maar kunnen alles leveren; zowel het allergoedkoopste als het allerduurste
apparaat. Wij krijgen uit elk hoortoestel wat erin zit. In onze hoorbios wordt
via meetmicrofoons in de gehoorgang de ideale instelling van het hoortoestel
bepaald. De vorm van ieders gehoorgang is immers anders. Daarbij:
gehoorverlies is een ding maar hoe het geluid tenslotte bij het trommelvlies
komt is iets anders en dat meten wij. Maatwerk dus.” Om de beste kwaliteit te
kunnen bieden levert IntoEars ook zorg aan huis. Er kan zelfs een consult op
afstand geregeld worden met een KNO-arts.
SMARTHOREN
Verder zijn ook de nieuwste digitale snufjes belangrijk voor het betere horen.
Langstraat: “Juist ouderen in Nederland staan bekend om hun veelvuldig
gebruik van internet, smartphones en tablets. Er zijn nu hoortoestellen op
de markt die je kunt bedienen via je smartphone. Het gehoorapparaat is via
een speciale bluetooth-verbinding eenvoudig draadloos te koppelen aan
een smartphone of iPad. In Amerika is dit al een bewezen hit.” De besturing is
te regelen via een gratis te downloaden app en in de toekomst kunnen ook
smart tv’s worden gekoppeld aan een hoortoestel. Het geluid hoor je dan
kraakhelder in je oren. Langstraat: “Dan spreek je eigenlijk eerder over een
communicatiemiddel dan over een hoortoestel, toch?”

INTERESSE?
Bezoek de open dag op zaterdag 26 september. Met demonstraties
van fabrikanten maar ook met lezingen over tinnitus (oorsuizingen)
en overgevoeligheid voor harde geluiden (hyperacusis).

OPEN
DAG

ZATERDAG
26 SEPTEMBER
10.00 - 16.00 UUR

Een eerlijk en objectief advies over de aanschaf van uw
hoortoestel is belangrijk. IntoEars helpt u daar graag bij.
IntoEars beperkt zich niet tot een paar merken hoortoestellen
of huismerk, maar levert alle merken hoortoestellen en dat
met 5 jaar garantie!
Laat u verbazen over de écht onzichtbare hoortoestellen
van Starkey die vlakbij het trommelvlies zitten. Maar ook
de toestellen die rechtstreeks verbonden zijn met uw
smartphone, waarmee u draadloos mee kunt bellen en uw
hoortoestel kan bedienen. Uiteraard hebben wij ook voor
u de hoortoestellen die volledig vergoed worden door de
zorgverzekeraar.
Gebruik onze proefperiode van 2 maanden om vrijblijvend de
nieuwste hoortoestellen te testen! En profiteer van ons 5 jarig
bestaan – bij aanschaf hoortoestellen 1 jaar gratis batterijen

STARKEY
SOUNDLENS 2

RESOUND
LEGEND EN LINX2

SIEMENS
ACE BINAX

DE NUMMER 1 IN AMERIKA VAN
IN-HET-OOR TOESTELLEN

ZELF INSTELLEN VIA SMARTPHONE

NIEUWSTE KLEINSTE ACHTER HET
OOR HOORTOESTEL TER WERELD

NOG KLEINER EN ECHT ONZICHTBAAR
IN DE GEHOORGANG

WAAROM INTOEARS?

NATUURLIJK HOREN, RICHTINGSGEVOELIGHEID
MICROFOON, WERKING VAN DE OORSCHELP
WORDT OVERGENOMEN.

• Als enige audicien in Nederland
levering van alle merken en typen
• Overeenkomsten met alle
zorgverzekeraars

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ DE
ZELFSTANDIGE AUDICIEN!

• Tinnitus gecertificeerd
• Alle hoorprofessionals onder één dak;
Audiologen-audiciens-akoepedisten

IntoEars Hoorkliniek Tilburg • Dr. Deelenlaan 8b • 5042 AD Tilburg • 013 592 00 92 • tilburg@intoears.nl

www.intoears.nl
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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.
Neem contact op met onze klantenservice voor een aanbod op maat.
meer
informatie
of aanmelding, neemt u contact op met de
TVoor
0168
33 18
26
E
klantenservice@surplusgroep.nl
klantenservice
via T: 0168 33 18 26 of kijk op www.surplusgroep.nl
W www.surplusgroep.nl
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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.

PUZZEL

© Puzzelcorner.nl
APPARTEMENT
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Stuur uw antwoord voor
5 oktober naar:
Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.nl

En maak kans op een leuke prijs!
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WONEN IN HET RU VAN ROSSEMHUIS

KUNST HOUDT
DE GEEST SCHERP
In het monumentale
Mariëngaarde, voormalig
verzorgingshuis voor
welgestelde ouden
van dagen – want zo
heetten die toen nog bruist het tegenwoordig
van de creativiteit en
energie. De ruim dertig
oudere kunstenaars en
kunstminnaars die sinds

Vanaf 1935 werd Mariëngaarde gerund door nonnen. Het gebouw
ademt nog wel de sfeer van weleer met z’n lange booggangen,
eikenhouten trappenhuis en indrukwekkende kapel. Bewoner Mart
Janssens: “Maar verder staat het nieuwe Ru van Rossemhuis midden
in het leven. Tal van kunstenaars uit alle sectoren maar ook een
boekbindster, keukenprinses en verhalenvertelster vormen het
kloppend hart van ons bruisende collectief. Als we allemaal tegelijk
bezig zijn in onze ateliers, kan het hier een vrolijke chaos zijn van
eigenzinnige creatievelingen. Geen retraite voor ons; we staan juist
midden in de werkelijkheid.”
Mart is samen met zijn vrouw afgelopen december ‘ingetreden’: “Als
kunstminnaars wilden we tussen zielsverwanten wonen. Voor mijn
pensioen was ik docent beeldende vorming bij de Fontys Hogeschool
voor de Kunsten. De gesprekken hier beginnen vaak met de waan
van de dag maar schakelen al snel over op kunst en cultuur en alles
wat daarmee samenhangt. Dat is onze gemeenschappelijke deler. We
worden misschien een dagje ouder, onze oudste bewoner is 87, maar
kunst houdt de geest scherp!”

2014 wonen en werken in
het Ru van Rossemhuis
zorgen voor heel wat
leven in de brouwerij.
Of zoals de BN ’er van
het huis, Marie-Cécile
Moerdijk, ooit een ster
op het concertpodium,
zegt: “Gelukkig is het hier
eerder een onrusthuis
dan een rusthuis.”
tekst & fotografie Hans Peters
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PASSIE TOT AAN DE DOOD
Dat is dan ook precies de reden waarom Fiona van Rossem in 2004 op
het idee kwam van zo’n collectief. Haar vader, de beroemde graficus
Ru van Rossem, was ondanks zijn voortschrijdende dementie, vooral
gelukkig als hij werkte. Vanuit de gedachte ‘zou het niet geweldig zijn
als er een huis is waar oudere kunstenaars tot hun dood hun passie
kunnen beoefenen?’ ontstond het gelijknamige huis. Maar pas na een
zoektocht van tien jaar. Mede dankzij TBV Wonen en de Stichting Ru
van Rossem Huis.
Mart: “De oorspronkelijke opzet van een appartementencomplex
voor welgestelden strandde door de crisis. Dat kwam ons uitstekend
uit. We huren de appartementen van TBV, voor de rest doen we alles
zelf. Gelukkig krijgen we veel zaken voor niets, zoals onlangs een
bibliotheek van een kunsthistoricus. Stoelen, lampen en het podium
voor de kapel van Fontys en 013. En stoelen voor de tuinkamer
van MooizoGoedzo. De kapel stond op de nominatie om gesloopt
te worden. Dat hebben we gelukkig, samen met mensen uit de
wijk, kunnen voorkomen. Want de kapel is ons eigen podium voor
exposities, concerten en lezingen. Maar ook het kloppend hart van
ons huis dat we willen openstellen voor anderen.”

LEVEN IN DE TENT
De bewoners delen elkaars kunst. In de gangen
hangen de werken als visitekaartjes. Onder
andere van de gerenommeerde kunstschilder
Harry Vlamings. Marja Hooft geeft een workshop
keramiek aan de bewoners. In het Etelier van
keukenprinses en danseres Coby Loots kunnen
bewoners de heerlijkste frambozentaart proeven.
Dat brengt leven in de tent. Een keer per maand is
er voor de Ru van Rossem Sociëteit een programma
in de kapel. Op de 86-jarige verjaardag van MarieCécile trad de wereldberoemde concertpianist
Daniel Wayenberg op en stond er 180 man op de
gastenlijst. Wel een trekpleister, zo’n VIP onder
je gelederen! In november is er een project
met het Tilburgse koor Malkander, waarvoor de
kunstenaar-bewoners een bewegend decor gaan
maken. Mart: “We willen onontgonnen terrein
verkennen en netwerken, onder andere in de buurt.
Wijkbewoners kunnen onze exposities, concerten
en lezingen in de kapel bijwonen. Of deelnemen
aan workshops.”

Nel Bouman

“EERDER ONRUSTHUIS
DAN RUSTHUIS”
ELKAARS MANTELZORGERS
In deze fase van het leven is er natuurlijk ook aan
zorg gedacht. Mart: “We zijn elkaars mantelzorgers,
letten goed op elkaar en houden een oogje in
het zeil. We hebben elkaars sleutels. En wordt er
iemand echt ziek dan wordt de verpleegkundige
ingevlogen.”

MC Moerdijk

Dan klinkt er muziek. Violiste Philien Wakelkamp
en componist/gitarist Joop Biegelaar nemen een
cd op in de kapel. Mart: “Kunnen we even niet
discussiëren over kunst, muziek, beeldhouwen
en exposities. Maar je voelt nog wel de energie
bruisen. Dit Ru van Rossemhuis is uniek!”

Meer informatie? Neem dan contact op met de
Vereniging Bewoners Mariёngaarde via
email: verenigingmg@gmail.com

Harry Vlamings
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“REGISSEER UW EIGEN WELZIJN!”
Sinds kort is Familiae ook in Midden-Brabant actief. Regiomanager Tiny
Vermeer: “Ouderen in Nederland horen bij de gelukkigste ter wereld en
dat willen we graag zo houden door onze bijdrage te leveren. De vraag is:
moeten mantelzorgers per se familie zijn? In onze ogen niet.”
Familiae kun je kort omschrijven als de familie die er
altijd voor je is. De Familiae-manager functioneert
als een vertrouwd, betrokken en professioneel
verlengstuk van de familie en maakt leven en wonen
van de cliënt gemakkelijker. Tiny: “Hij of zij is goed
gezelschap, helpt bij de administratie, gaat mee naar
het ziekenhuis maar regelt ook bijzondere situaties
zoals een verhuizing. Onze manager kan ook een
verlengstuk zijn van de natuurlijke mantelzorger
en zowel cliënt als familie ondersteunen.” Tiny is
een sociale dienstverlener pur sang: “Deze rol is me

op het lijf geschreven. Het geeft veel voldoening
om een juiste koppeling te maken tussen cliënt en
manager en te zien dat je de familie ontlast, de cliënt
zelfredzamer en gelukkiger maakt, terwijl ze wel de
regie blijven houden!”
SPREKENDE VOORBEELDEN
Willeke (75), een weduwe zonder kinderen, woont
sinds kort in Tilburg. Tiny: “Ze wilde graag achter de
geraniums vandaan en bij een seniorenvereniging.
Ik ging daar samen met haar op kennismakings-
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gesprek en dan vervul ik de rol van een dochter die
gezellig de eerste keer meegaat. “
Joke (62) wilde haar huis opnieuw inrichten en
vooral de badkamer opknappen. Haar angststoornis
weerhield haar ervan naar een showroom te gaan.
Alleen routine-activiteiten zoals naar supermarkt of
werk gaan, lukken haar. Tiny: “Ze trok toch de stoute
schoenen aan en belde ons. Er was meteen een klik
met de manager. Samen maakten ze een plan van
aanpak, gingen op pad en maakten afspraken over
de renovatie van de badkamer. Deze werd door de
woningbouwvereniging opnieuw geschilderd en
van ventilatie voorzien. Joke was dolblij met het
eindresultaat.”
SOCIAL ENTERPRISE
Familiae is een social enterprise en daar is Tiny blij
mee: “We hebben immers een sociale missie. We
willen het leven van ouderen zo aangenaam mogelijk
maken, hen helpen om zelfredzaam te blijven en

bestrijden mede het gevoel van eenzaamheid onder
ouderen.” De managers van Familae zijn meestal
zzp-ers met veel levenservaring en hart voor de
mensen. Tiny: “Ze zijn professioneel, flexibel en vaak
beschikbaar, maar onafhankelijk omdat ze geen
familie zijn.” Familiae biedt geen medische zorg:
“Wij zitten niet op de stoel van de verpleegkundige
maar zijn wel het scharnier tussen behoeften en
wensen in en om het huis en de soms best complexe
buitenwereld.” Familiae levert mantelzorg op maat
en hanteert betaalbare tarieven. De prijzen variëren
van 29,00 tot 45,00 euro per uur. In 2015 is nog een
fikse korting van kracht en de begeleiding kan soms
bekostigd worden uit een PGB.

Familiae staat op 3 oktober met een stand op de 60+
Beurs in de Euroscoop. U kunt zich daar aanmelden
voor een gratis kennis-makingsgesprek. Of neem
direct contact op met Tiny Vermeer-Pijnenburg.
Tel: 06 221 23 917.

De familie die er
altijd voor u is!
Bel 06 22 12 39 17
Mail tilburg@familiae.nl
Web www.familiae.nl
De Draad |
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WONEN IN ‘T KLEINSTE
HUISJE VAN TILBURG
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DE PASSIE VAN KEES ‘BRIL’ VAN BERKEL

De meeste mensen kennen hem als Kees Bril. En zo signeert
hij ook: achter de naam Kees tekent hij een brilletje. Maar
eigenlijk heet hij Kees van Berkel. En hij woont al 35 jaar in
het kleinste huisje van Tilburg, een 19e eeuws bakhuisje
naast een nog oudere boerderij aan de Oud Lovenstraat.
Samen met hond Nelleke, kater Louis en kip Tokkie.
Verscholen achter veel groen, lijkt het van de weg af gezien
een schuurtje. Maar ga je de poort door, dan doet het eerder
aan het huisje van Hans en Grietje denken. Eenmaal over de
drempel blijkt de ruimte binnen reuze mee te vallen. “Zeven
bij vijf meter”, zegt Van Berkel (62), gezeten naast een grote
kachel die staat op de plek waar vroeger brood gebakken
werd. “In het begin werd ik voor vijf en een halve ton WOZ
aangeslagen. Ze dachten: vrijstaand in een gegoede buurt,
maar toen ze kwamen taxeren, moesten ze zelf ook lachen.”
Aanvankelijk woonde hij samen met een vriendin. Maar dat
zou hij nu niet meer willen. “Met zijn tweeën zit je altijd op
elkaars lip.” Niet dat hij een soort kluizenaar is, verre van dat.
Hij heeft veel vrienden die hier graag komen, ondermeer
uit de muziekwereld waarin hij jarenlang de kost verdiende.
Menig feestje is er al gevierd; met 2000 vierkante meter is
zijn tuin er groot genoeg voor. “Daar ging het mij ook om.
Wonen in ‘t groen en toch maar tien minuten fietsen van de
stad. Ik kan doen en laten wat ik wil, niemand heeft er last
van.” Hoe tevreden hij ook is met zijn huisje, meer ruimte op
de begane grond zou welkom zijn: “Om beneden te kunnen
slapen. Want met twee nieuwe heupen valt het niet mee om
steeds het trapje naar boven op te moeten. Maar aanbouwen
mag niet want het is een rijksmonument.” Hoe hij aan zijn
bijnaam komt? “Omdat ik altijd een maffe bril op heb; ik heb
er een stuk of dertig.”
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
regiogemeenten. Een reis begint en/of eindigt altijd in
de regio.

65 jaar

Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

Uitgebreide
collectie

Parkeren voor
de deur

U heeft keuze uit
een grote, zeer
zorgvuldig samengestelde collectie.

Bij ons kunt u gratis
parkeren voor de deur,
op onze eigen
parkeerplaats.

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.

De koffie
staat klaar
Heeft u trek in een
kopje koffie of thee?
Neemt u dan plaats in
onze gezellige zitjes.

Ervaar zelf het gemak en de
service bij Kampshoff Mode.
Openingstijden: maandag gesloten,
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Persoonlijk &
Vakkundig

Vakkundige
coupeuse

Sparen voor
korting

Wij helpen u bij uw
keuze en zoeken samen
de beste combinatie
die bij u past.

Onze coupeuse kan
alles perfect voor u
vermaken. Op maat
gemaakt voor u!

Bij elke aankoop
spaart u voor
onze populaire
modecheques.

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

Wij horen graag van u wat u van het magazine vindt.
Misschien heeft u een idee voor een artikel/item in
een van de volgende uitgaven. Of wilt u deel 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, 5038 CH Tilburg of
postbus 3078, 5003 DB Tilburg.
Of door te bellen naar tel 013 583 99 99 of
via email: dedraad@contourdetwern.nl

Het juiste antwoord was:

DRAAD
UITSLAG
PUZZEL

Uit de vele goede oplossingen
zijn 5 prijswinnaars geloot en
dat zijn:
De heer C. Staps, Tilburg
De heer K. Mathijssen, Tilburg
Mvr. M. van Herwaarde, Tilburg
Mvr. M. Hemmert
Mvr. C. Spaninks-Vermetten
Van harte gefeliciteerd!

VERANTWOORDING
De Draad nummer 4, 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 oktober te richten aan:
Redactie De Draad p/a ContourdeTwern, Spoorlaan 444,
5038 CH, Tilburg. tel 013 583 99 99 of
Email: dedraad@contourdetwern.nl
Zie ook: dedraadmagazine.nl
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LODEWIJK ANTISLIPOPLOSSINGEN
GRIP OP GLADDE VLOEREN, VLONDERS EN TRAPPEN
Jaarlijks belanden meer dan 24.000 mensen in het ziekenhuis door een val vanwege uitglijden. Voorkom
problemen en zorg dat uw vloer, badkamer, vlonder of trap wél veilig is.

LODEWIJK ANTISLIP PLAKMAT
Met de Lodewijk Antislip Plakmat bent u verzekerd van een
langdurige oplossing tegen glijpartijen. Door de structuur heeft
aquaplanning geen kans en voelt de ondergrond comfortabel
genoeg om met blote voeten op te staan. Hierdoor is de Lodewijk
Antislip Plakmat perfect voor het gebruik op boten, in douches,
baden en andere oppervlakten waar met blote voeten wordt
gelopen.
Voordelen Plakmat ten opzichte van een ‘normale’ badmat:
LODEWIJK
Hygiënisch & duurzaam
Lodewijk Antislip Plakmat - mini
Lodewijk Antislip Plakmat - mini
voor bad, boot en douche
voor bad, boot en douche
Eenvoudig schoon
te houden
Geen struikelgevaar
Lange levensduur
waar bacteriën en vuil kunnen nestelen. Bovendien heeft de Lodewijk Antislip Plakmat mini een textuur
die voor een effectief, waterdicht antislip oppervlak zorgt. De Lodewijk Antislip Plakmat mini is perfect

voor het gebruik op boten, in douches, baden en andere oppervlakten waar met blote voeten wordt

gelopen. Het verstrekt een perfecte combinatie van grip en comfort onder de huid. De Lodewijk Antislip
Plakmat mini heeft tevens voordeel dat het uitstekende bescherming biedt tegen stoten, krassen en
beschadigingen vanwege de dikke homogene structuur.

KLEUREN

o wit

o transparant

Met de Lodewijk Antislip Plakmat mini bent u verzekerd
van een langdurige oplossing tegen glijpartijen. Door
de structuur heeft aquaplanning geen kans en voelt
de ondergrond comfortabel genoeg om met blote
voeten op te staan.
VOORDELEN
Hygiënisch
Eenvoudig aan te brengen
Verwijderbaar
Duurzaam
Zelf op maat te knippen
Geen struikelgevaar

SPECIALE LEZERSAANBIEDING:
De Lodewijk Antislip Plakmat (vanaf € 29,95 ) is nu in vier
uitvoeringen verkrijgbaar in de Lodewijk Antislipshop.
INHOUD (Art.nr.: 1000833)
10x Lodewijk Antislip Plakmat mini | Afmeting: 140 mm x 140 mm | Instructies

Made in UK
Distributed by Lodewijk BV

Lodewijk Antislip Plakmat - mini
voor bad, boot en douche

De Lodewijk Antislip Plakmat mini wordt gevormd door een reliëf roller. Het patroon heeft geen holtes

Lodewijk Antislip Plakmat - mini
voor bad, boot en douche

veiligheid en comfort

Made in UK
Distributed by Lodewijk BV

Lodewijk BV - Postbus 2214 - 3440 DE Woerden - Nederland - 0348 20 30 00 - www.lodewijkvenc.nl

Nu ook verkrijgbaar
bij Medipoint Tilburg

LODVEI_20150315_plakmat-mini.indd 2

Gebruik de code DRAAD201509 voor gratis verzending (geldig tot 31-10-2015).

ANDERE INNOVATIEVE ANTISLIPOPLOSSINGEN VAN LODEWIJK

Lodewijk Vloergrip

Lodewijk Vlonderoplossingen

Lodewijk Antislip Traptape

Antislipbehandeling voor tegelvloeren

Antislipbehandeling voor houten vlonders

Antisliptapes voor trappen en bordessen

Tast uw tegels niet aan
Direct beloopbaar
Hygiënisch (bacterieremmend)
Vanaf € 295 inclusief dieptereiniging

Dieptereiniging met Lodewijk Powergel
Voor iedere houtsoort
Gratis onderhoudsadvies (vanaf 15 m2)
Vanaf € 5 p/m2 (starttarief € 195)

Hygiënisch & duurzaam
Geen struikelgevaar
Lange levensduur
Vanaf € 24,95 per rol (18 meter)

MEER WETEN?

0348-203000
WWW.VEILIGEVLOER.NL
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