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De Participanten van De Draad  

Colofon / Verantwoording

VOORWOORD
Een nieuwe lente en een nieuw geluid. En dat 
geldt ook voor de nieuwe Draad; de eerste van 
2016.

Over het algemeen zijn de reacties op De Draad 
(als vervolg op de bladen Oudfit en SpinT) 
positief en daar zijn we uiteraard blij mee. 
Maar achterover leunen, dat doen we  niet. Zo 
is er voor dit jaar een groot lezersonderzoek 
gepland en verbinden we ons nog sterker aan 
onze participanten die we in deze Draad (op 
pagina 36, 37 en 38) graag voorstellen. Onze 
participanten dragen niet alleen financieel maar 
ook inhoudelijk bij aan het blad zodat De Draad 
rust op een breed draagvlak in de stad.

Waar we ook aan werken is onze website, deze is 
wel aan vernieuwing toe. De site wordt visueel 
aantrekkelijker en dynamischer met veel meer 
beeldmateriaal zoals foto’s, filmpjes en blogs. 
Meer interactief (denk aan input van de lezers!) 
en up to date. We willen meer interactie tussen 
het blad en de website. Immers een site is 
een medium dat kan zorgen voor actualiteit, 
interactie en een platform. Dat kan met een blad, 
dat 5 x per jaar verschijnt veel minder. 

Verder werken we aan onze technische 
leesbaarheid zoals jullie nu al zouden moeten 
merken. En hebben we entertainmentpagina’s 
ingebouwd; deze zullen het komend jaar op 
allerlei manieren ingevuld worden. Denk aan 
kwissen, recepten en eventueel poëzie. Om onze 
lezers meer bij De Draad te betrekken starten we 
alvast met een fotoprijsvraag.

Daarnaast willen we onze doelgroep bedienen 
met meer praktische en nuttige informatie. In 
dit nummer schrijven we bijvoorbeeld over 
de digitaliseringsdrang van de overheid en 
juridische informatie speciaal voor senioren, 
zoals te lezen op p 28.

Wij hopen natuurlijk dat jullie deze veranderingen 
zullen waarderen. Laat ons dit weten via 
dedraad@contourdetwern.nl of schriftelijk c.q. 
telefonisch. De contactgegevens staan op p 39.

Mooie lente toegewenst,
Betty Montulet   

INHOUD

DE DRAAD
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Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

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

Parkeren voor 
de deur

Bij ons kunt u gratis 
parkeren voor de deur, 

op onze eigen 
parkeerplaats.

KOOPZONDAG 20 MAART
Geopend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

10% KORTING
Op al uw aankopen 

tot en met 31 maart 2016

Onze coupeuse kan 
alles perfect voor u 
vermaken. Op maat 

gemaakt voor u!

Vakkundige
coupeuse

Nieuwe 
voorjaarscollectie 

is binnen!

Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 uur tot 17.30 uur Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

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

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

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

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

Loop gerust eens binnen 
bij een van de vestigingen 

van FAMEUS:

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

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

Website: www.centrum–fameus.nl

FAMEUS is onderdeel 
van GGz Breburg.
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De Goederenbank  van  kringloopwinkel La Poubelle  bestaat inmiddels zeven jaar. 

De bank biedt de meest noodzakelijke spullen aan tegen 50% van de toch al lage 

verkoopprijs of zelfs voor niets als je in hoge financiële nood zit. Daarmee is ze een 

belangrijk instrument om de armoede in Tilburg te verzachten.

Je moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. 
Die hoge financiële nood moet aantoonbaar zijn, de 
artikelen moeten strikt noodzakelijk zijn en de meest 
lastige en bureaucratische: je moet al bijzondere 
bijstand aangevraagd hebben bij de Sociale Dienst en 
die moet afgewezen zijn. 

Manager van La Poubelle, Theo van der Bruggen: “Bij 
de meeste burgers is de Goederenbank weinig bekend. 
Nieuw is dat we een keer per jaar, zoals afgelopen 
november, een bijeenkomst houden met circa 
dertig Tilburgse instellingen die zich met armoede-
bestrijding bezig houden zoals onder meer het IMW, 
ContourdeTwern, Traverse, Schuldhulpverlening en  
Kompaan en De Bocht. Cliënten komen bij hen terecht 
met een aanvraag voor bijzondere bijstand of voor de 
Goederenbank  maar de administratieve werkdruk is 
bij die clubs zo hoog, dat ze daar simpelweg niet aan 
toe komen. Tijdens de bijeenkomsten kijken we hoe 
we dit nu op een andere manier kunnen vormgeven 
en de samenwerking optimaliseren.” Coördinator van 
de Goederenbank, Manon van Drenth, haakt daarop in: 
“Daarom werken we vanaf nu ook nauwer samen met 
de Voedselbank. De inkomenseis voor de Voedselbank 
komt overeen met de onze. Bovendien hebben klanten 
van de Voedselbank al het hele proces doorlopen; 
scheelt veel overbodige administratieve rompslomp.”

EEN NIEUW PERSPECTIEF

Dalia Biekens loopt al drie jaar bij de Voedselbank: 
“Na mijn scheiding zat ik met een hoge restschuld 
van  ons koophuis. En kwam ik met mijn kids bij 

Traverse terecht. Ik ben al vijf jaar bezig met afbetalen; 
volgend jaar ben ik schuldenvrij. Bij de Voedselbank 
hoorde ik over de Goederenbank van La Poubelle, 
waar ik nu vrijwilligerswerk doe. Dat is voor mij een 
welkome afleiding in deze zware tijden. Meestal neem 
ik kleding af van de Goederenbank, voornamelijk voor 
mijn kinderen. Maar ook de kinderkamer is volledig 
ingericht.” Theo van der Bruggen: “Dalia heeft gelukkig 
weer perspectief, zij kwam van ver en nu heeft ze 
weer een volledig ingericht huisje en een nieuwe 
partner. Ik bewonder haar om haar optimisme. Want 
soms zit het tegen en krijgt ze haar leefgeld te laat.” 
Dalia: “Dan maak ik alleen ontbijt voor de kinderen en 
eet ik zelf niet. Zeggen ze op mijn werk ‘vat hier een 
boterham!’ Maar daar heb ik moeite mee. Gelukkig 
zijn er veel regelingen: de Meedoenregeling voor de 
contributie van de sportschool, Stichting Leergeld voor 
de schoolboeken en natuurlijk de Voedselbank en de 
Goederenbank. Want ik moet rondkomen van 70 euro 
per week en als iedereen thuis is in het weekend, moet 
ik echt ieder dubbeltje omdraaien!”

Het gebeurt vaak dat schulden toenemen doordat 
bewindvoerders fouten maken. Dat rekeningen te 
laat of niet betaald worden. Manon: “Dat is schrijnend. 
Mensen die al kwetsbaar en afhankelijk zijn, staan 
machteloos. Dalia: “Klopt, ik zou dit jaar schuldenvrij 
zijn. Maar omdat de bewindvoerder de rekening 

van het CAK niet betaald heeft, komt er een jaar bij.” 
Wat enigszins perspectief biedt is de leenbijstand 
van de Sociale Dienst. Hierbij kunnen klanten tegen 
5% rente een lening afsluiten bij de Sociale Dienst 
voor bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine. Manon: 
“Maar ja, dat is toch weer een lening die je terug moet 
betalen. Daar zijn mensen met schulden huiverig voor 
geworden.”

KOM NAAR ONS SPREEKUUR

En de voorwaarden van de Goederenbank? Manon: 
“Als alle vaste lasten en schulden afbetaald zijn en je 
houdt 180 euro per maand over om van te leven kom 
je in aanmerking voor gratis goederen bij ons. Zit je 
100 euro boven die norm, dan krijg je 50% korting 
op de aankoop. Let wel, geen curiosa, antiek en zeer 
luxe artikelen maar bijvoorbeeld woninginrichting, 
keukenspullen, witgoed en kleding. En zoals eerder 
gezegd: je moet de afwijzing van bijzondere bijstand 
kunnen tonen.” 

Klanten die doorverwezen worden via intermediairs van 
de sociale instellingen komen naar het spreekuur van 
de Goederenbank bij La Poubelle op maandagochtend 
van 9.00 tot 11.30 uur met een ingevulde kortingsbon. 
Maar je kunt ook zonder bon terecht, dan krijg je een 
uitvoerig gesprek. Manon: “Wij checken of je aan de 

voorwaarden voldoet en dan kun je met ons de winkel 
in om iets uit te zoeken. Dit gebeurt buiten de normale 
openingstijden, in alle rust. Als je geen vervoer hebt, 
bezorgen we gratis thuis. In principe kun je meerdere 
keren een aanvraag doen.” 

In Tilburg doen per jaar tussen de 250 en 300 gezinnen 
een beroep op de Goederenbank. “Dat is best veel. We 
willen graag mensen in financiële nood helpen, maar 
liever zien we minder mensen. Dat betekent immers 
dat de armoede afneemt. Wat dat betreft, zijn we de 
enige bank in Nederland die liever minder klanten 
heeft, dan meer!” lacht manager Theo van der Bruggen.

SPREEKUUR GOEDERENBANK

ma van 9.00 u. tot 11.30 u. (afspraak niet nodig)

Kringloopbedrijf La Poubelle
Havendijk 20
5017 AM Tilburg (ingang aan kanaalzijde)

www.poubelle.nl
 013  543 92 22. 
goederenbanktilburg@poubelle.nl

GOEDERENbANk 
LA POUbELLE 
TEGEN VOORDELIG TARIEf!
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tekst & fotografie Hans Peters 

“DE ENIGE bANk IN 
NEDERLAND, DIE GRAAG 
mINDER kLANTEN HEEfT!”

Edwin en Dalia: “koop” gesloten!



2017: OVERHEID 
GAAT DIGITAAL
Geen blauwe enveloppen meer op de deurmat. Daar zal niemand rouwig om 
zijn. Maar álle communicatie met de overheid voortaan online? Voor veel 
mensen is deze ‘digitalisering’ handig en gemakkelijk. Geen papierwinkel 
meer en alles overzichtelijk in je computer of op je tablet. Maar er zijn ook 
mensen die het maar niks vinden; vooral ouderen zijn bang informatie te 
missen. 

Toch wil het kabinet dat we in 2017 alle zaken met de overheid online 
kunnen regelen. Dit biedt zeker voordelen. Hoe handig is het dat je op 
tijd een bericht krijgt dat je rijbewijs of paspoort verloopt? Of dat je niet 
meer de tocht naar het gemeentehuis hoeft te maken om een vergunning 
aan te vragen. Maar gewoon zittend aan de keukentafel wijzigingen kunt 
doorgeven over je woonsituatie.

Om de digitale communicatie met de overheid gemakkelijker te maken, is 
er de website MijnOverheid.nl. Dit is je persoonlijke website voor allerlei 
overheidszaken. Je kunt hier zien welke gegevens bij de overheid bekend 
zijn over jou, over je werk, je AOW, uitkering, huis, auto, studie, enz. 

Op de website staat een persoonlijke Berichtenbox waarin de post van 
de overheid aankomt. En er is een link naar Persoonlijke gegevens. Hier 
staan ook links naar je pensioenoverzicht en naar de website van de 
Belastingdienst over toeslagen.

GEBRUIK MAKEN VAN MIJN OVERHEID

Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account (= aansluiting) op 
MijnOverheid. Voor je het kunt gebruiken, moet het account geactiveerd 
worden. Ga daarvoor naar www.MijnOverheid.nl en log in met je 
persoonlijke DigiD. Dit staat voor Digitale Identiteit. Je DigiD is opgebouwd 
uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die je allebei zelf kiest. 

Je kunt alle post van de overheid digitaal ontvangen via MijnOverheid. 
Maar het is ook nog mogelijk om papieren post te ontvangen. Hoe je wilt 
corresponderen,  kun je zelf aangeven op MijnOverheid. Houd er echter 
rekening mee dat de Belastingdienst sommige berichten alleen nog digitaal 
stuurt! 

Als er een bericht in je Berichtenbox op MijnOverheid binnenkomt, krijg je 
hiervan een bevestiging per e-mail.

Het zal niet voor iedereen meteen heel eenvoudig zijn om digitaal te 
communiceren. Op de website MijnOverheid staat een instructiefilm over 
het gemak van de site. 

Heb je nog niet voldoende 
digitale vaardigheden, 
dan kun je terecht bij het 
DigitaalHulpplein. Hier staan 
ook cursuslocaties bij jou in de 
buurt.

Kun je helemaal niet overweg 
met de computer, bel dan 
met 0800 - 023 444. Hier 
krijg je informatie over de 
cursusmogelijkheden.

Handige sites
www.mijnoverheid.nl
www.hulpplein.nl
www.DigiD.nl

 
DRAADLOOS

Hulp!
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Afdeling Tilburg/Midden Brabant

Vereniging van familieleden en naast- 
betrokkenen van mensen met kwets-
baarheid voor psychose.

Ypsilon helpt met advies, informatie 
en contact en behartigt de belangen 
van familie en patiënt.

Meer weten? 
Neem contact op via de-vries-m@home.nl

of via tfn. 013 - 467 06 68 

(b.g.g. 013 - 528 28 78)

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties is op zoek 
naar vrijwilligers die overweg kunnen met een meetlat 
om daarmee de mate van toegankelijkheid van openbare 
gebouwen te noteren. De resultaten wordt geplaatst op de 
website www.toegankelijktilburg.nl bedoeld voor mensen 
met een handicap om op te zoeken of een gebouw voor hen 
toegankelijk is. 

Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om in overleg 
met een maatje op pad te gaan. 

Voor info:  rini.pompen@togtilburg.nl   |  013 – 4686165
www.togtilburg.nl of www.toegankelijktilburg.nl
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Kringloopwinkels in 
Tilburg schoten de 
afgelopen jaren als 
paddenstoelen uit de 
grond. Hetzij vanwege 
de crisis, hetzij vanwege 
het structurele aspect 
van armoede. Of wellicht 
allebei. En worden 
behalve prijsbewuste 
consumenten ook 
verzamelaars en 
idealisten aangetrokken 
door het imago van 
tweedehands is hip 
& happening en 
duurzaamheid? De Draad 
portretteert acht trotse 
kopers met hun nieuwe 
maar tweedehandse 
aanwinst.

Tekst & fotografie Hans Peters

MOOiE 
sPUllEn 
vOOR MEER 
MEnsEn!

Marjan en Corrie hebben bij Goods for Ghana een 

notitieblokje gekocht. Bij deze kringloopwinkel gaat de 

opbrengst naar goede doelen in Ghana. Marjan: “Ik ken 

de eigenaresse van vroeger, dit is een mooi project.” Beide 

struinen alle kringloopwinkels en rommelmarkten af. Corrie: 

“Ik vind het zo leuk dat ik als vrijwilliger vaak mee help.”  

Goods For Ghana, Kwaaadeindstraat 20

openingstijden: van do t/m za van 10.30 – 17.00 u.

De goedlachse broers Sebastian en Dragan komen vaak in 

kringloopwinkels en scoren vandaag bij Kringloop Tilburg 

aan de Ceramstraat. “Een grote reflector, een kleine fietstas 

en een heuse bloeddrukmeter. Voor onze andere broer, die 

is dokter.”

Kringloopwinkel Tilburg

Ceramstraat 1, openingstijden: 

di – vr van 10.00 – 18.00 u. zat van 10.00 – 17.00 u. 

Meneer Stappershoef is een fervent 

verzamelaar van alles wat met 

Trappisten te maken heeft. Hij 

slaagt bij de Vincentshop in de 

Veemarktstraat: “Een trappistenglas 

van Orval en een foto van Peerke 

Donders. Niet vanwege het religieuze 

aspect maar vanwege Peerke’s Nat 

(Tilburgse kruidenlikeur, red).”

Vincentshop

Veemarktstraat 37, openingstijden: 

di – vr van 10.00 – 17.00 u. Elke 

laatste zaterdag van de maand open 

van 11.00 – 15.00 u. 

Bij de Kringloopwinkel Tilburg Noord in 

de Offenbachstraat heeft Fatima voor 

een habbekrats twee mooie dekens 

gekocht voor mensen die in de kou 

zitten. Fatima: “Ik ken veel mensen die 

geen cent te makken hebben. Voor hen 

struin ik deze winkels af. Mooie spullen 

voor meer mensen!”

Kringloopwinkel Tilburg Noord

Offenbachstraat 80, openingstijden:  

ma  van 13.00 – 17.00 u en di –za van 

19.00 u – 17.00 u.

Verzamelaars Gino en Patricia zijn 

dolblij met hun vogelkooi van Port 

Agora in de Goirkestraat. Gino: “We 

verzamelen de duvel en zijn ouwe 

moer. Deze kooi is voor ons pietje.” 

Patricia: “Zo grasduinen we in alle 

kringloopwinkels!”

Kringloopwinkel Port Agora 

Goirkestraat 133, 

openingstijden: 

ma – za van 10.00 – 16.00 u.

Sterre schafte bij La Poubelle aan de 

Havendijk een Perzisch kleedje aan: 

“Schattig he? Voor in mijn atelier. Ik ben 

kunstenares en normaliter zoek ik hier 

naar poppen voor een kunstproject. 

Vandaag had ik geen geluk, toch ga 

ik hier nooit de deur uit zonder iets te 

kopen!”

Kringloopwinkel La Poubelle 

Hoevenseweg 3, openingstijden: 

ma van 13.00 – 18.00 u., 

di – vr van 10.00 – 18.00 u. 

en za van 10.00 – 17.00 u.

Bij Terres des Hommes aan de 

Korvelseweg troffen we Anna. Die 

zich net liet verleiden tot piepkleine 

kaasprikkertjes in de vorm van giraffe, 

nijlpaard en varken. Anna: “Zo lief, deze 

vorkjes. Dit soort dingen vind je alleen 

maar in kringloopwinkels, daar ben ik 

dan ook een goeie klant!”

Kringloopwinkel Terre des Hommes 

Korvelseweg 87, openingstijden: 

ma van 13.00 – 17.00, 

di – vr van 10.00 -  17.00 u. 

en za van 10.00 – 16.00 u.

Zie voor een compleet en actueel 

overzicht van alle kringloopwinkels in 

Tilburg www.de draadmagazine.nl
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Ik ben op zoek naar de namen van personen die vroeger 
(jaren ’50) bij bedrijfsvoetbal (regenkledingfabriek 
Brabant/Falcon aan de Piushaven) Big Ben hebben 
gevoetbald. Ik ben zelf in het bezit van diverse foto’s 
van de voetbalclub Big Ben en herken verschillende 
mensen. Het zou leuk zijn om de nog onbekende namen 
te achterhalen. Hebt u bij Big Ben gevoetbald of kent u 
iemand dan kom ik graag met u in contact via beppie.
harrie@ziggo.nl 

Gevraagd: kantklos- en borduurmateriaal. Ook 
leesboeken zijn welkom! Inlichtingen: T. Verhoeven 06 
421 77 234.

Ik, oud zeeman, heb een huismuseumpje over de 
Nederlandse Koopvaardij. Wie heeft er misschien nog 
spulletjes liggen om mijn museumpje uit te breiden? 
U kunt mij blij maken met onder andere uniformen, 
emblemen, petten, knopen, bestek, serviesgoed, 
glaswerk, foto’s, documentaties, etc. Kortom: alles 
wat met de Nederlandse koopvaardij te maken heeft. 
Inlichtingen via 013 455 60 77.

Gezocht: Penningmeester KBO Trouwlaan Tilburg
Nu onze penningmeester om gezondheidsreden zijn taak 
heeft neergelegd, zijn wij op zoek naar een opvolger. 
Bent u dat of kent u iemand die deze taak op zich zou 
willen nemen dan bent u van harte welkom in ons 
team. Voor informatie kunt u terecht bij onze voorzitter, 
mevrouw Zoontjes: zoontjesdiny@home.nl of 
013 570 52 38.

Gezocht: huisbandmuzikanten! Wij zijn een gezellige 
groep muzikanten en maken over het algemeen 
muziek voor mensen met een verstandelijke beperking 
van Amarant. Ontspanning en plezier staan hierbij 
op de voorgrond. Ook bij verzorgingstehuizen zijn 
we een graag geziene gast. De “open repetitie” is op 
woensdagavond. We spelen ook met kerst, carnaval, op 
evenementen en geven workshops. Lijkt dit je ook wat? 
Neem dan contact op via anteuben@hotmail.com 

Hobbyist en postzegelverzamelaar; hebt u nog 
postzegels liggen en doet u er niets mee? Ik ben er erg 
blij mee. Reacties via: 013 535 07 47.

Vanaf mijn jeugd ben ik, Joop Knops (66), zeer 
geïnteresseerd in het religieus erfgoed. Om mijn 
verzameling uit te breiden en misschien ooit eens 
een klein museum te beginnen, ben ik op zoek naar 
religieuze spullen. Hebt u dergelijke spullen en wilt u er 
afstand van doen. Ik maak graag een afspraak met u via 
013 785 13 28.

Te koop: seniorenbed (2 jaar oud) inclusief nachtkastje 
en matras. Zware kwaliteit; alle poten zijn voorzien van 
zware wielen, elektrisch verstelbaar hoofd- en voeteinde. 
Het bed voldoet aan de normen voor verzorgingshuizen. 
Prijs € 150,00. Inlichtingen: 06 282 37 049.

Lits-jumeaux ledikant met 2 lattenbodems en 2 
matrassen te koop voor € 125,00. Inlichtingen via: 06 364 
53 094.

Te koop aangeboden; massief blank eiken jachtkast, 
136cm x 185cm x 40cm(bxhxd). Indeling, 4 legplanken, 
2 laden en een zijkastje. Zo goed als nieuw, vaste prijs € 
200,00. Inlichtingen via de heer Lemmers, 06 519 62 840.

Staande glazen vitrinekast te koop met 50 
klederdrachtpoppen, tegen elk aannemelijk bod. 
Inlichtingen via: 013 467 82 11.

Actieve vrouw (73) zoekt een leuke vriendin om samen 
naar filmhuis, theater, concertzaal en musea te gaan. 
Samen stedentrips maken of een weekendje weg lijkt me 
ook erg gezellig. Reacties onder nummer 2016-1-1  

Hoi! Ben jij die leuke, slanke vrouw van 58-62 jaar die ook 
serieus op zoek is naar een leuke, spontane, sportieve 
slanke man/maatje voor een hechte latrelatie en dit met 
de juiste inhoud, aandacht en vooral wederzijds respect 
voor elkaar, dan zoek ik jou en jij mij. Wie ben ik? Ik ben 
een goed uitziende licht getinte man van 61 jaar met 
een jeugdige uitstraling. Ben op zoek naar een vrouw 
om samen nog fijne jaren te beleven. Spreekt dit je 
aan, twijfel dan niet. Graag serieuze reacties (omgeving 
Reeshof) onder nummer 2016-1-2.

Hallo, ik ben een vrouw van 61 jaar en heb eens in 
de twee weken hulp in de thuissituatie, om te zien of 
alles goed met me gaat. Ik ben op zoek naar een leuke 
vriendin/maatje (geen romantische relatie) om dingen 
te ondernemen zoals fietsen, terrasje pikken, winkelen, 
bioscoop en nog veel meer. We kunnen gewoon een 
keer in gesprek gaan en kijken of het klikt. Omdat ik het 
best spannend vind, zal bij de eerste kennismaking mijn 
begeleidster ook aanwezig zijn. Reacties graag onder 
nummer 2016-1-3.
 

Weduwe van 78 jaar (niet rokend) zoekt vrienden of 
vriend om nog van de leuke dingen in het leven te 
genieten zoals bridge, uitstapjes, theater,  fietsen enz. 
Ben in het bezit van een auto. Graag omgeving 013. 
Wacht met belangstelling op je reactie onder nummer 
2016-1-4.

Ik ben op zoek naar andere vrouwen van rond de 60 jaar, 
regio Tilburg om samen te wandelen, fietsen, theater 
of bioscoop te bezoeken, hapje eten/kopje koffie uit of 
thuis. Geïnteresseerd? Graag reacties onder nummer 
2016-1-5

Bekend met De Vriendschapsbank? Bedoeld voor 
50-plussers, gemaakt voor vriendschap op maat. 
Gezellig sporten, wandelen, fietsen, uit eten 
gaan, naar de film en/of een gezamenlijke hobby 
beoefenen, ook groepsgewijs? Waag de stap en geef 
u op! Bij Annemarie Vermeulen, p/a MFA Het Spoor, 
Schaepmanstraat 36, T 013 542 16 64 of 06 451 33 
696 of via annemarievermeulen@contourdetwern.nl

OP ZOEK NAAR CONTACT |  
VRAAG & AANBOD

CONTACT

GEZOCHT | GEVRAAGD

TE KOOP

DE DRAAD 
kWIJT ?

Ook een gratis advertentie zetten in deze rubriek? Dat 

kan (schriftelijk) via redactie De Draad, Spoorlaan 444, 

5038 CH Tilburg of via dedraad@contourdetwern.nl

Reageren op contactadvertentie? Schrijf een brief naar 

redactie De Draad, Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg en zet 

in de linkerbovenhoek van de envelop het nummer van de 

advertentie waarop u wilt reageren, bijvoorbeeld 

2016-1-1. Wij sturen deze brief dan ongeopend door. 
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GOED bEzIG mET DE 

HUIsHOUDcHEqUE

Het klinkt te mooi om 

waar te zijn maar 

tot 1 januari 2017 

kan iedereen nog 

gebruikmaken van de 

huishoudcheque van de 

gemeente Tilburg. De 

voorjaarsschoonmaak 

hoeft geen probleem 

meer te zijn: voor een 

tientje per uur wordt 

je huis weer stralend 

schoon (maximaal drie 

cheques per week). Zo 

hou je mooi tijd over 

voor andere zaken én 

lever je een bijdrage aan 

meer werkgelegenheid 

in Tilburg.

proefperiode, het project biedt toch werkervaring 

en mogelijk een springplank naar werk elders.”

TEVREDEN REACTIES

De huishoudelijke hulpen zijn betrouwbare 

krachten want zij zijn zorgvuldig gescreend door 

de vier zorgaanbieders. Peggy: “Let wel. De hulpen 

zijn er om huishoudelijk werk te doen in het huis. 

Dus boodschappen doen, werken in de tuin en 

ook ramen buiten lappen op een verdieping 

horen niet in het pakket thuis.” De reacties zijn 

over het algemeen positief. Zoals van Sandra: “Ik 

geniet er iedere keer weer van dat mijn huis zo 

schoon is. Dat geeft mij de gelegenheid om leuke 

dingen te doen met mijn dochter.” En van Leonie: 

“Elke vrijdag maakt Janiela van Actief Zorg dankzij 

de huishoudcheque ons huis schoon. Ik kan me 

geen beter begin van het weekend voorstellen. 

Het geeft mij de rust en tijd om in het weekend 

leuke dingen met mijn gezin en voor mezelf te 

doen.”

Peggy Trienekens: “Om verwarring te voorkomen, 

de huishoudcheque is iets heel anders dan de 

al veel langer bestaande Dienstencheque en 

Alfacheque! Meer dan 6000 mensen maken 

gebruik van deze zorg, bedoeld voor mensen die 

door ziekte, beperking of ouderdom niet in staat 

zijn om hun huis op orde te houden.”

Deze hulp is geregeld via de WMO, afhankelijk van 

het inkomen, de leeftijd en de gezinssamenstelling 

van de aanvrager en kost gewoonlijk tussen de 

1 en 15 euro per uur. Trienekens: “Vanwege het 

bestaan van de huishoudcheque is het maximum 

bedrag inmiddels verlaagd tot €10,-  per uur.” 

De WMO-hulp kan ook uitgebreid worden naar 

klussen in huis en moet aangevraagd worden 

via Loket Z waarbij een screening plaatsvindt. 

Maar zowel Alfa- als Dienstencheque kunnen 

aangevuld worden met de huishoudcheque.

“De huishoudcheque is een pilot (proefperiode) tot 1 januari 2017”, 

vertelt Peggy Trienekens, beleidsmedewerker bij de gemeente Tilburg. 

Het afgelopen jaar trok deze nieuwe loot aan de huishoudelijke 

hulpstam maar 329 deelnemers: “Te weinig bekendheid maar daar 

wordt aan gewerkt. Na een publiciteitsoffensief is het aantal klanten 

inmiddels gestegen naar 400. Een andere reden is wellicht dat deze 

pilot pas halverwege 2015 is gestart.”

SPRINGPLANK

Aan de voorwaarden kan het niet liggen, die zijn minimaal. Je moet 21 

zijn, minstens drie maanden gebruik maken van deze voorziening en 

thuis zijn als er wordt schoongemaakt. En verplichte deelname aan een 

driemaandelijks schriftelijk (digitaal) onderzoek hoort er ook bij. Dat is 

omdat de gemeente een eventueel vervolg na januari 2017 mogelijk 

wil maken. Hoewel, over dat verplichte thuis zijn struikelen nog wel wat 

potentiele gebruikers: “Dit is echter noodzakelijk ter bescherming van 

zowel de huishoudelijke hulp als de gebruiker”, meent Peggy Trienekens.

De regeling is in de eerste plaats door het rijk in het leven geroepen 

om werkgelegenheid te creëren en de in zwaar weer verkerende 

thuiszorgaanbieders niet te laten omvallen. Trienekens: “Het geld komt 

van een speciaal potje uit Den Haag, de Huishoudelijke Hulp Toelage, 

waarmee gemeenten inwoners flink korting kunnen geven op het 

gebruikelijke schoonmaaktarief.”

De vier aanbieders in Tilburg zijn Actief Zorg, Nuevo, TSN en T-Zorg, 

dezelfde die de thuiszorg in het kader van de WMO aanbieden. 

De regeling heeft er in ieder geval toe geleid dat er geen verdere 

ontslagen meer zijn gevallen. Beter nog: inmiddels heeft ze 31 

parttime banen gecreëerd. Trienekens: “Werk aan de onderkant van het 

arbeidsloongebouw is, zoals bekend, in rap tempo aan het verdwijnen. 

Op deze manier wilden we het huishoudelijk werk upgraden. Het biedt 

extra werkgelegenheid aan mensen met een uitkering. Omdat dit een 

pilot betreft, gaat het natuurlijk wel om tijdelijke banen maar al stopt de 

tekst Betty Montulet & fotografie Hans Peters

“WIJ WILLEN HUIsHOUDELIJk WERk UPGRADEN!”
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Meer info? 
Zie www.huishoudcheque.nl  Op deze site vindt u alle 

informatie, voorwaarden en meest gestelde vragen 

over de huishoudcheque. De huishoudcheque kan 

alleen digitaal aangevraagd worden. Moeite met de 

computer? Laat familie of vrienden de cheque voor u 

aanvragen. Let wel: u blijft wel zelf verantwoordelijk.
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40-JARIG JUbILEUm fENIks: 
DUURzAmE VROUWENkRAcHT!
Feniks als doorstart van het Tilburgse vrouwencentrum bestaat in 2016 veertig jaar en dat willen 

ze weten ook. van 10 tot 17 september zijn er festiviteiten met op het affiche onder meer een pop up 

museum, een film met (oud) deelneemsters /rolmodellen en een maanwandeling. in datzelfde najaar 

vindt het symposium Kracht On Tour plaats.Want Feniks als duurzaam emancipatiecentrum is alive 

en kicking, “En dat is uniek in nederland en daar zijn we best trots op”, zegt directeur Gerda de vries.

naar diegene die een adres heeft, maar helaas is het 

bijna altijd de vrouw met de kinderen die voor de 

schulden opdraait omdat de ex onvindbaar is.”  

 

BLIJ MET ARMOEDEBELEID

Wat vindt ze van de uitspraak: ‘Als je dan toch arm 

moet zijn ben je  het beste af in Tilburg?’ Gerda: 

“Ik heb veel waardering voor het gemeentelijke 

armoedebeleid alhoewel ik de Meedoenregeling, 

Leergeld en Jarige Job bijvoorbeeld maar pleisters 

plakken vind. Ik ben wel blij met de Scholingslening, 

die de gemeente op voorspraak van Feniks ingesteld 

heeft.” Deze overbruggingslening (het rijk neemt 

het over, red) is een vergoeding van studiekosten 

voor mensen met een laag inkomen, die op deze 

manier toch een opleiding kunnen voltooien. Gerda: 

“Al weet ik dat we vrouwen over de streep moeten 

trekken, huiverig als ze zijn om meer schulden te 

maken. Maar het is een vorm van unieke lokale 

ondersteuning waar we als Tilburg trots op mogen 

zijn.” Even enthousiast is ze over de plannen voor 

het unieke Vertrouwensexperiment. Tilburg is een 

van de pilotsteden samen met Utrecht, Nijmegen, 

Groningen en Wageningen waar het beleid mag 

afwijken van de landelijke wetgeving. De bedoeling 

is om mensen in de bijstand meer vrijheden te 

geven. Zoals het mogen bijverdienen tot een 

bepaalde grens en het niet meer gebonden zijn 

aan de sollicitatieplicht: “In Tilburg wordt die kar 

getrokken door MOM van Ralf Embregts en hier 

verwacht ik heel veel van.” 

De nadruk bij de vrouwenbeweging uit de jaren 

70 en 80 van de vorige eeuw lag op zaken als 

seksuele bevrijding, het streven naar economische 

zelfstandigheid en deelname aan het arbeids-

proces. Die doelen zijn ten dele bereikt maar dat 

Nederlandse vrouwen al genoeg geëmancipeerd 

zouden zijn is een fabeltje, aldus Gerda de Vries. 

Feniks ondersteunt al jaren vrouwen die kwetsbaar 

zijn en in armoede leven. “Niemand kiest ervoor om 

arm te zijn”, zegt de gedreven directeur, “daarom 

vind ik de opvatting, alsof armen zélf het probleem 

zouden zijn en niet de armoede, ook zo misplaatst. 

Armoede kan iedereen overkomen. Een ingrijpende 

gebeurtenis zoals een echtscheiding en de dijk 

breekt door.” 

SUCCESVOL DROMEN VANGEN

Bij Feniks komen per jaar een paar honderd 

vrouwen, waarvan 40% met een andere etnische 

achtergrond. Van huisvrouwen, bijstandsmoeders 

en werkende armen tot gevluchte en gedumpte 

of uitgehuwelijkte vrouwen, merendeels laag 

opgeleid. 

Het emancipatiecentrum geeft niet alleen 

kortdurende cursussen als Klussen in Huis, een 

taalcursus voor laaggeletterden en Opkomen 

voor Jezelf maar ook ontmoetingsactiviteiten als 

kleding maken en een eetgroep. Individuele onder-

steuning is er in de vorm van diverse trajecten naar 

KRACHT ON TOUR

De crisis neemt af? Hoe ziet de toekomst er uit voor 

alleenstaande vrouwen? Gerda: “Vanuit het nieuwe 

netwerk Meedoen en Sociale Stijging wordt dit 

najaar het symposium Kracht On Tour georganiseerd. 

Dat zal gaan over economische zelfstandigheid 

want Kracht On Tour staat in het teken van 

laaggeschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Daar gaan we tevens werkgevers bij betrekken als 

zogenaamde dealmakers. Alleenstaande moeders 

zijn namelijk heel erg gemotiveerd om weer aan de 

slag te gaan. Het is nu helaas zo dat veel banen in de 

zorg zijn overgenomen door vrijwilligers als gevolg 

van de Participatiewet. We moeten ervoor waken 

dat de druk op vrouwen niet groter wordt omdat 

nu al 80 % van de langdurige mantelzorgtaken door 

vrouwen wordt verricht. Dat gaat immers ten koste 

van uren betaald werk. Ik ben best optimistisch want 

om me heen zie ik veel inspiratie. We moeten zorgen 

met z’n allen dat er perspectief komt voor vrouwen 

in armoede want de kinderen uit deze gezinnen 

hebben alleen een toekomst als hun moeder er een 

heeft!”

(vrijwilligers)werk en de Dromenvang- methode. 

Gerda: “Op deze manier zijn de afgelopen periode 42 

vrouwen naar vrijwilligerswerk en 25 naar betaald 

werk geleid!” 

EYEOPENER

Bij Feniks hebben ze ook verstand van armoede. 

Het rapport Het Vrouwelijk Gezicht van Armoede 

dat Feniks een paar jaar geleden uitbracht was een 

eyeopener voor beleidsmakers, vertelt Gerda, het 

sloeg zelfs landelijk in. “Alleenstaande moeders zijn de 

grootste risicogroep voor het vervallen tot armoede. 

Na een scheiding gaat een vrouw er gemiddeld 23 % 

op achteruit en een man er 7% op vooruit, volgens 

het Sociaal Cultureel Planbureau. In tegenstelling 

tot  het heersende beeld zijn veel alleenstaande 

moeders kostwinners, maar door de combinatie met 

zorgtaken werken veel vrouwen parttime. En 70% 

van de vrouwen werkt nu eenmaal in een vorm van 

dienstverlening, zoals de zorg. Een sector die door 

de crisis enorme klappen heeft gekregen.” Uit het 

rapport blijkt dat vrouwen zich maar moeizaam aan 

de armoede kunnen ontworstelen. Gerda: “Midden 

in een bestaanscrisis zoals een echtscheiding moet 

je allerlei gecompliceerde zaken regelen en zijn 

er veel dingen onzeker zoals de hoogte van de 

alimentatie en de belasting daarop. De gedwongen 

verkoop van het huis leidde de afgelopen jaren 

nogal eens tot schulden. En het is misschien logisch 

dat schuldeisers zich zonder erbarmen spoeden 

tekst Betty Montulet & fotografie Hans Peters 

“Alleenstaande 
moeders zijn 
heel vaak 
kostwinners!”

Meer info:

Feniks / Stedelijk Centrum voor Emancipatie

NS-Plein 17, Tilburg

T 013 542 18 96, E info@fenikstilburg.nl

Voor meer informatie, zie www.fenikstilburg.nl

Het bevlogen team van Feniks. 



Voor meer informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u kijken op: www.stervenenrouw.nl • 
www.crematoriumtilburg.nl/agenda • www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenbrabant

Crematorium Tilburg en omstreken

LEZING  • Woensdag 16 maart 2016 • 20.00 uur • Riet Fiddelaers-Jaspers (rouwtherapeut)
‘Rouw is liefde die zijn adres is kwijtgeraakt’ Herbergen van (complex) verlies
Deze avond is een zoektocht naar wat maakt dat ingrijpend verlies bij de één leidt tot complexe rouw en bij de ander 
niet. Wat helpt of belemmert ons bij het rouwen en hoe krijgen we ons gekwetste hart weer open bij veel verdriet. 
Riet Fiddelaers heeft de gave om moeilijke dingen op een gewone en toegankelijke manier te verwoorden.
Aanmelding via e-mail: info@zmbr.nl • Toegang gratis • Plaats: Aula Crematorium Tilburg en omstreken
Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg • Informatie: 013 465 73 55

HERDENKINGSAVOND • Donderdag 31 maart 2016 • 19.30 - 20.30 uur
‘Lente me... verder leven met herinneringen’Een avond om het leven van onze overleden dier- 
baren te herdenken en te vieren met woorden, lichtjes, muziek en een bijzonder ritueel waarbij de naam en een foto 
van uw overleden dierbare(n) getoond kan worden. Aanmelding via e-mail: stervenenrouw@gmail.com of 
013 592 00 48 (uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten)

LEZING  • Woensdag 6 april 2016 • 20.00 uur •  Carlo Leget (hoogleraar zorgethiek)
‘Van levenskunst tot stervenskunst’ Geïnspireerd door de Middeleeuwse ‘Ars moriendi’
(stervenskunst) ontwikkelde Carlo Leget een eenvoudig en handzaam model om met levensvragen om te gaan.
In deze lezing licht hij het model toe. Stervenskunst blijkt eigenlijk niet zo veel te verschillen van levenskunst.
Want goed leven is leven tot het einde toe.
Aanmelding via e-mail: info@zmbr.nl • Toegang gratis • Plaats: Aula Crematorium Tilburg en omstreken
Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg • Informatie: 013 465 73 55

ANDANTE CAFÉ  • ‘In gesprek over rouw & troost’ Andante Café organiseert zondagmiddag- 
bijeenkomsten met gesprekken over sterven en rouw. Voor de diverse thema’s kunt u kijken op onderstaande websites.P
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GEZOND OUD WORDEN
‘’Ik ben 84 jaar en 
        kerngezond dankzij 

 Qigong.’’

Ad (Hilvarenbeek)

Wilt u zich net als Ad gezond en vitaal voelen? 

Uit onderzoek van de universiteit van Sjanghai blijkt
dat beoefenaars 50% minder kans 
hebben op hart- en vaatziekten. 

Wilt u weten wat Qigong nog meer 
voor uw gezondheid kan betekenen?

Bel tussen 10:00 en 13:00 voor meer informatie of
bezoek ons gezellige centrum voor een gratis proe�es.

Groeseindstraat 91
5014 LV Tilburg 
013-5770261
www.cngo.nl

een moeilijke naam voor eenvoudige
oefeningen uit China.Qigong,

Kringloopwinkel en  
inname goederen Goirle
Nobelstraat 18a, Goirle

maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Ophalen goederen
Wij halen goederen bij u op die nog 

geschikt zijn voor hergebruik.  

Dat kan een bankstel zijn, maar  

ook tafels, stoelen, lampen, textiel,  

boeken, (defecte) fornuizen en 

wasmachines enz.  

Brengen mag natuurlijk ook altijd!

Afspraak maken? T 013 543 92 22 of  

E info@poubelle.nl

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

maandag 13.00 - 18.00 uur

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inname goederen Tilburg
Havendijk 20, Tilburg

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

werk voor mens en milieu

www.lapoubelle.nl

www.bb-diensten.nl

Telefoon:
013 463 09 20

SPECIALIST IN VERHUIZEN VAN SENIOREN

EN HULPBEHOEVENDE MENSEN

Wij leveren verhuizingen van de oude naar de nieuwe woning,

en daarnaast kunnen wij ook veel extra service bieden. 

Zoals: inpakken/uitpakken, eventueel lampen monteren en 

audio/internet aansluiten.

Ook kunnen we indien gewenst de oude woning weer 

bezemschoon opleveren.

Dit alles tegen scherpe tarieven. We maken graag voor u een

offerte naar uw wensen. Al onze diensten leveren we met veel

zorg en aandacht. We hopen u van dienst te kunnen zijn.

 

MAAK DAN GRATIS KENNIS MET

DE DROMENVANG-METHODE!

MAAK DAN GRATIS KENNIS MET
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BENIEUWD!
naar een methode waarin je eigen kracht en 
samenkracht met anderen centraal staat?

Emancipatie Expertise Centrum | www.fenikstilburg.nl | 013-5421896

Dromenvangmethode_AdvDeDraad_24-7-2015_105x145mm_DEF.indd   1 24-7-2015   14:45:44

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

 

Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Telefoon: (013) 465 77 00  E-mail: info@hetlaar.nl
Website: www.hetlaar.nl



Stichting EET Met Je Hart organiseert 

activiteiten voor eenzame ouderen 

zoals een uitstapje naar de Apenheul, 

het Oktoberfest en het kerstdiner. 

Dit doet de stichting middels een 

restaurantactie. Hoe werkt dat? Bij 33 

deelnemende Tilburgse restaurants 

wordt de bezoeker gevraagd om 1 euro 

extra te betalen bovenop de rekening 

ten behoeve van deze activiteiten. Zo 

draagt de klant een steentje bij om 

het leven van veel eenzame ouderen 

een beetje op te vullen. Zie www.

stichtingeetmetjehart.nl
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TERUGbLIk
EET mET JE HART

“zOVEEL AANDAcHT 
Is GEWELDIG!”

In december 

organiseerde de 

Stichting EET 

Met Je Hart een 

feestelijk kerstdiner 

voor eenzame 

ouderen in de 

Philharmonie. Zo’n 

150 (!) ouderen 

genoten van het 

overheerlijke diner 

en van elkaars 

gezelschap en 

gingen met een goed 

kerstpakket en –

gevoel naar huis.

Mevrouw van Diessen geniet, samen met haar tafelgenoten: 
“Ik heb me hiervoor bij de verwendag in zorgcentrum Padua 
opgegeven. Het is allemaal tot in de puntjes verzorgd. Zoveel 
aandacht is geweldig. Andere mensen krijgen dit van hun 
kinderen. Hier hoef ik me niet eenzaam te voelen.”

Wil van de Wouw is bijzonder blij met dit initiatief: “Drie jaar 
geleden verloor ik mijn vrouw. En ben ik geopereerd aan 
mijn rugwervel. Ik verkommerde een beetje, mijn wereld 
werd kleiner. Rietje is ambassadrice van EET Met Je Hart en 
tipte me. Sinds die tijd doe ik aan alle activiteiten mee. Ik 
heb mijn sociale leven weer terug.” Rietje van Berkel-de Jong 
haakt daarop in: “Ik ben ambassadrice geworden omdat ik 
veel eenzaamheid zie in Tilburg-West. Ben eigenlijk de oren 
en ogen van de wijk. Ik wil eenzame mensen de kans geven 
elkaar te ontmoeten. De dochter van Wil vertelde me dat hij 
amper de deur uitkwam. Toen heb ik hem opgegeven.” Wil: 
“Ik ben haar eeuwig dankbaar!”

De Kerstman, een tonproater en kerstliederen vrolijken 
het geheel nog meer op. Maar zonder de tomeloze en 
belangeloze inzet van de 65 vrijwilligers was dit diner niet 
opgediend. Twee ervan zijn Rob en Jacqueline. Jacqueline: 
“Het is een dankbare taak om hier vrijwilliger te zijn. We zijn 
beiden manager en wilden iets compleet anders erbij doen. 
Ik raak hier enorm door geïnspireerd. Bij een zomerbarbeque 
zei een van de gasten: ‘Het is net of ik op vakantie ben.’ 
Daar word ik warm van.” Rob: “Ik wil iets betekenen voor de 
maatschappij. Net zei iemand: ‘Ik ben blij met jullie, want ik 
zie soms drie weken niemand.’ Daar doe ik het voor!”

tekst & fotografie Hans Peters
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NIEUWE 
qUIET 
cOmmUNITy:
HALEN, 
bRENGEN EN 
DELEN!
Denk aan marktplaats.nl 

maar dan met gesloten 

beurzen. Daar heeft de in 

januari opgestarte Quiet 

Community wel wat van 

weg: halen, brengen en delen. 

Bedrijven en particulieren 

geven producten en diensten 

weg en de pas geworven 

leden, Quiet Members, kunnen 

zich hiervoor aanmelden. 

Maar deze ook zelf aanbieden. 

De matches voltrekken zich 

via de website. “Armoede is 

op deze manier helaas niet de 

wereld uit”, zegt projectleider 

Jean-Pierre Joos, “maar we 

hopen op deze manier wat 

licht en lucht in levens te 

pompen. Daarmee versterk je 

mensen, versterk je elkaar!”

HAPPY HOME
Een huis is een plek om te leven, te genieten en tot 
rust te komen. Maar mensen die aangesloten zijn bij 
de Voedselbank hebben vaak geen geld om van een 
huis een thuis te maken. Zij kunnen zich nu inschrijven 
bij Quiet Community en deelnemen aan het project 
Happy Home. Onder leiding van interieurstyliste 
Shirley Dap van Heal Interior Design biedt Quiet 
Community een ‘home make over’ aan voor mensen 
die dat goed kunnen gebruiken. Handige tips 
en eenvoudige aanpassingen, bijvoorbeeld het 
verplaatsen van meubels of gebruik van accessoires, 
maken vaak een wereld van verschil.

HULP GEVRAAGD
Om van project Happy Home een succes te maken, is 
Quiet Community op zoek naar vrijwilligers. Mensen 
die goed kunnen schilderen, klussen, sjouwen of 
gewoon graag de handen uit de mouwen steken. 
Ook zoeken we sponsoren die een donatie willen 
doen. Kan iemand bijvoorbeeld verlichting, meubels, 
tapijten, vloeren, verf, woonaccessoires of iets anders 
missen? Dan komt de Quiet Organisatie graag langs. 
Hulp bieden? Meld je dan aan via info@quiet.nl met 
‘Project Happy Home’ in de onderwerpregel. 

GRATIS TAFELEN BIJ RESTAURANT SARBAN
Een avondje dineren in een goed restaurant. Er 
even tussenuit zijn en genieten van de lekkerste 
gerechten. Voor mensen die wekelijks hun 
boodschappen doen bij de Voedselbank is zo’n uitje 
niet weggelegd. Quiet Community en Afghaans 
restaurant Sarban sloegen daarom de handen ineen. 
Eén van de Quiet Members nam de proef op de som: 
hij mocht samen met een vriendin aanschuiven 
voor een drie-gangendiner. Sarban opende zes jaar 
geleden de deuren in Tilburg. En iedere week mag 
een groep van maximaal vijf Quiet Members komen 
genieten van een heerlijk drie-gangendiner. Echte 
gastvrijheid dus, te herkennen aan de nieuwe ‘Quiet 
Welkom-sticker’ op de voordeur.

KENT U IEMAND DIE….?
De Quiet Member aan tafel bij Sarban, besloot dat 
hij ook iets voor de Community wilde betekenen. 
Spontaan biedt hij gratis drumlessen aan. Ken je 
iemand die een drumles fantastisch zou vinden? 
Een gezin dat ook een keer wil proeven van de 
Afghaanse keuken? Of zet je ook graag een tafeltje 
klaar voor de Quiet Members? Stuur dan een mailtje 
naar info@quiet.nl.

In januari is er begonnen met inschrijvingen via de 
Voedselbank. “En binnen een paar weken zaten we al op 
250 leden. We willen nu eerst kijken of bij deze gezinnen 
alles naar wens verloopt”, zegt Jean-Pierre. Samen met 
Esther Croes vormt hij het dagelijks projectteam. Uit een 
vorig jaar gehouden enquête bleken vooral dagjes uit, 
fietsen en witgoed hoog te scoren op de verlanglijst. Er 
is een onderverdeling naar drie categorieën: producten, 
diensten en verwennerij. Esther Croes: “De eerste oogst 
was overweldigend. Spijkers Fietsen deed een aanbod, er 
rolden vouchers uit voor de sauna, voor kappersbezoek 
en vrijkaartjes voor Theaters Tilburg, de Beekse Bergen, de 
Euroscoop en Cinecitta. Een rondvaart door de Piushaven, 
restaurants die graag een tafeltje dekken voor onze members, 
jobcoaches, kinderfeestjes. Echt teveel om op te noemen, er 
komt van alles langs. In maart zitten we al op meer dan 175 
enthousiaste sponsors en dit aantal groeit gestaag!” 

MEMBERS DONEREN zELF OOK
Rondvraag bij de Voedselbank leerde al dat veel klanten elkaar 
tot steun zijn: op elkaars kinderen passen of boodschappen 
doen voor de buurvrouw bij ziekte is dagelijkse routine. 
“Quiet Community heeft drie soorten matches”, vertelt Jean-
Pierre, “tussen bedrijven en Members, tussen particulieren 
en Members en tussen Members onderling. Zo hebben we 
een vrouw die er een sport van maakt om verjaardagstaarten 
te bakken voor kinderen van de leden. Dit is echt fantastisch, 
members zetten hun talenten in en doneren zelf ook. 
Spullen maar ook diensten; iedereen heeft talenten, de een 
is bijvoorbeeld goed met computers of budgetteren, een 
ander kan goed klussen. En dit stimuleren we, want dat je 
als Member niet alleen krijgt maar ook geeft, levert sowieso 
empowerment op!”

ONDERLINGE SOLIDARITEIT
Bij Quiet Community hoeft niks en kan alles. Er is geen enkele 
verplichting om iets terug te doen en de leden hoeven ook 
geen verantwoording af te leggen. “Wij werken vanuit goed 
vertrouwen en hopen dat mensen zich gesterkt voelen 
door deze onderlinge solidariteit. De doelgroep breiden 
we straks stap voor stap uit”, zegt voorzitter Ralf Embregts 
van Stichting Quiet500. Samen met Anton Dautzenberg 
en 25 Tilburgse professionals bedacht hij als parodie op de 
Quote 500, het glossy magazine Quiet 500. Dit tijdschrift met 
aangrijpende verhalen over het leven van arme Tilburgers 
deed veel stof opwaaien. En het daagde Quotemiljonairs 
uit om iets te doen aan de armoede in Nederland. Twee van 
hen, Libéma-topman Dirk Lips en vastgoedmagnaat Harry 
Hilders, pakten de handschoen op en kwamen met het idee 
voor Quiet Community: een ingenieus project om armoede 
te verlichten.

tekst Betty Montulet & 
fotografie Hans Peters

qUIET cOmmUNITy cONcREET 

Meer info? 
Zie ook www.quiet.nl

“OVERWELDIGENDE 
EERsTE OOGsT”

Members welkom bij restaurant Sarban
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“Ik HOU VAN 
TILbURG”

met een 

slagroomtaart 

bezoekt De 

Draad inwoners 

van Tilburg. 

We praten over 

het leven, de 

stad, de wijk, de 

straat. Wat gaat 

er goed, wat kan 

er beter? Deze 

keer zijn we op 

bezoek bij Imke 

de feber (21), 

bewoonster van 

Talent square.

Haar uitzicht vanaf de twaalfde verdieping aan de Hart van Brabantlaan 
is prachtig. Mede dankzij het heldere weer zien we duidelijk de flats in 
Tilburg-Noord, de televisietoren in Loon op Zand en De Efteling. We eten 
taart en drinken koffie aan de tafel bij het raam.

Talent Square is een nog jong wooncomplex vlak langs het spoor, met 
vooral (internationale) studenten. Maar liefst 455 studio’s (3 typen) en 
250 kamers telt het gebouw. Voor eenpersoons huishoudens, maar ook 
groepswoningen voor vier studenten. De studio van Imke meet een 
kleine 25 vierkante meter. Groot genoeg vindt ze, ook als haar vriend 
Jesse er is. Contact met andere bewoners is er nauwelijks. De interactie 
in het gebouw speelt zich vooral tussen studenten in de meerpersoons 
units af: “Ik heb mijn familie en veel vrienden.” 

DE REESHOF

Met Imke treffen we een ondernemende meid die studeert, werkt en 
zingt. Iemand die het leven toelacht. Voordat ze twee jaar terug vanuit 
het ouderlijk nest naar het centrum verhuisde, fietste ze dagelijks drie 
kwartier heen en weer vanaf ongeveer het verste plekje in De Reeshof, 
tegen Hulten aan. Wie dat zonder mopperen doet moet wel positief in het 
leven staan! Intussen is ze wel heel blij dat ze nu centraal woont. “Niks mis 
met De Reeshof hoort. Ik ben er geboren en opgegroeid en heb er altijd 
met veel plezier gewoond.” 

Talent Square is vlakbij het station, van waaruit Imke naar Utrecht reist 
voor haar studie, is dicht bij haar werk (gastvrouw bij brasserie De Burgerij 
in de Noordstraat) en ligt op slechts enkele minuten van het bruisende 
centrum, waar ze geregeld als zangeres optreedt. Zoals tijdens ‘Zing 
het Zelf ’, het onvolprezen project van beroepsmuzikant Henk Koekkoek 
die eenieder die graag zingt coacht en begeleidt naar optredens in 
jazzpodium Paradox of de cafés Weemoed en Kim’s Kroeg.

STEMBANDKNOBBELS

Zingen is Imkes lust en leven. Soul, jazz en Nederlandstalig. Zó intens 
is haar liefde voor het zingen dat ze op zeker moment besloot er haar 
studie geschiedenis in Utrecht voor af te breken en te proberen op het 
conservatorium te komen. Zó erg deed ze daar haar best voor dat ze 

tekst & fotografie 
Toine van Corven 

haar stem forceerde en er zelfs een aandoening 
aan overhield. “Ik kreeg stembandknobbels. Voor 
iemand die zingt is dat zoiets als een kapotte 
meniscus voor een voetballer. Ik heb nog eens goed 
nagedacht en besloten om niet enkel meer te gaan 
voor een plek op het podium maar om mijn passie 
voor muziek anders vorm te geven”.

Ze besloot om Muziekmanagement in Utrecht 
te gaan studeren - ze zit nu in het derde van vier 
studiejaren - en ging tegelijkertijd bij De Burgerij 
aan de slag. Daar ontdekte ze hoe leuk ze het vindt 
om met mensen om te gaan én werd haar passie 
gewekt voor de mooie combinatie van wijn en 
spijs. Die twee passies samen, muziek maken en 
culinaire zaken, brachten haar op haar droom om 
op een andere manier iets met muziek en theater te 
gaan doen: “Ik wil graag als ondernemer een eigen 
intiem theater oprichten waar ik diner-concerten 
wil programmeren. Misschien wel samen met de 
Burgerij. Joris en Jaap van de Burgerij staan er zeker 
voor open. Ik heb ook al best vergevorderde ideeën 
over welke muziek het zou moeten zijn. Jazzy en 
soul… Ik ben er heel enthousiast over en denk dat 
als het zover is, Tilburg het erg leuk gaat vinden!” 
Traditie en modern

Over haar stad Tilburg overigens niets dan goeds. 
Gevraagd naar wat er wellicht beter kan of wat er 
mis mee is, valt eerst een lange stilte en blijft een 
antwoord vervolgens uit. Over wat er goed is aan 
Tilburg zegt ze: “De combinatie van traditie, zoals 
carnaval, en moderne ontwikkeling, zoals wat er in 
de Spoorzone en aan de Piushaven gebeurt. Goed is 
dat. Ik heb daar alle vertrouwen in.” Dat Tilburg toch 
ook minder fraaie kanten kent, zoals veel verborgen 
armoede, neemt ze onmiddellijk aan, “maar dat is op 
plekken waar ik niet kom. Ik trek me dat best wel 
aan hoor! Ik hou heel erg veel van Tilburg en van de 
mensen.”
De grote stad trekt haar helemaal niet. “Veel van 
mijn medestudenten gaan in Utrecht wonen of 
trekken naar Amsterdam. Ik niet. Ik voel me hier 
thuis. Ik kan voor mezelf iets moois opbouwen en 
ik kan Tilburg misschien helpen mooier te worden. 
Tilburg is trouwens nu al een veel mooiere stad dan 
veel Tilburgers zich realiseren.”

“zINGEN Is 
mIJN LUsT EN 
mIJN LEVEN!”

Voor de Draad Ermee!
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JONGE AUTEURs 
bRENGEN DE DRAAD 
ROND

liever niet,” lacht Djimme, “gezien het onderwerp 
moord en doodslag! In ieder geval zijn de reacties 
positiever dan ik verwachtte want ik ben nogal 
kritisch naar mezelf toe.” In Dagboek van de Dood 
treft basisschoolleraar op een nacht een meisje 
aan in zijn huis en raakt door haar geobsedeerd. 
“Het verhaal leest luchtig en lekker weg. Is wel 
een compliment voor ons. We zijn nog niet zover 
als Escobar (pseudoniem van het Nederlandse 
schrijversduo Esther en Barry Verhoef, red), maar 
we ambiëren het wel.” Dagboek van de dood is 
uitgegeven door Boekscout. 

Maud: “Dat voelde wel een treetje hoger, je moest 
ook door een selectieprocedure heen. Dat was 
best spannend. Maar toen kwam op een zaterdag 
het verlossende telefoontje: we waren erdoor! Het 
boek is te koop bij boekscout.nl en begin dit jaar 
hadden we al 60 exemplaren verkocht.” Voor dit 
boek is ook media-aandacht. Djimme: “We zijn 

live-geïnterviewd door Omroep Tilburg, er heeft 
een artikel in wijkkrant Noordhoek gestaan en nu 
dan een artikel in De Draad. We genieten wel een 
beetje van die lokale beroemdheid.” 

BIZARRE ONTMOETING

Beroemd of niet, de bezige bijen gaan in ieder 
geval door met het rondbrengen van De Draad. 
En wie weet levert juist dat stof op voor een derde 
thriller van het duo. Zo kwam Djimme, toen hij 
nog de Oudfit rondbracht, een man tegen die 
zijn hond uitliet. Gewoner kan het natuurlijk niet 
behalve dan dat deze man met hond exact zo op 
de cover van het blad stond: “Een bizarre dubbele 
ontmoeting!”

Ook voor de jonkies was het even slikken toen 
Oudfit overging in De Draad. “Het soortelijk 
gewicht van het pakket is nu wel een stuk 
zwaarder. Maar het blad oogt een stuk beter dan 
de Oudfit en we krijgen er leuke reacties op!” 

Mocht u Maud en Djimme tegenkomen tijdens 
hun ronde, groet ze dan of maak een praatje met 
ze. Of geef ze een schouderklopje. Ze hebben het 
verdiend. Leeslust gewekt? Bestel dan Dagboek 
van de Dood op boekscout.nl/shop of Een familie 
van vergif bij bol.com.

Maud en Djimme (19) kennen elkaar sinds de basisschool. Het rondbrengen 
van de Oudfit - voorloper van de Draad - deed Maud, geboren Tilburgse, 
vanaf haar zesde woonachtig in Berkel-Enschot, al vanaf haar 13e samen 
met haar vader. En het duurde niet lang of  schoolvriendje Djimme deed 
gezellig mee. Djimme: “Bij mooi weer is het rondbrengen altijd heel 
gezellig. Mensen werken dan in de tuin of laten de hond uit en maken een 
praatje met ons. In de wintermaanden praten we wat meer met elkaar.” 
Maud: “Het is wel veel lopen. De tuinen in Berkel-Enschot zijn best groot 
en daar moet je in en uit. Ben je zeker zo’n 9 uur bezig. Dan is Tilburg een 
makkie, veel appartementen. Kost ons ongeveer 5 uur.” Djimme brengt 
graag rond in het centrum. “Ik zie daar huizen die ik nog nooit gezien heb. 
In de Heuvelstraat heb je een klein verborgen steegje met één adres. Dan 
zie je mensen wel vreemd opkijken als ik daar in en uit ga. Maar in een 
dorp als Berkel heb je weer meer contact.” 

TWEE THRILLERS IN TWEE JAAR

Als jongste bezorgers van De Draad krijgt het tweetal overwegend 
positieve reacties. Djimme: “Zoals tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor de 
bezorgers van De Draad. Dan kijken mensen wel even verbaasd op als 
ze ons zien.” Maud: “De doelgroep ouderen spreekt ons zeker aan omdat 
we iets terug willen doen voor de maatschappij. Het gaat ons niet alleen 
om het zakcentje dat we ermee verdienen. Het is soms flink aanpakken 
maar daar word je hard van. En het staat goed op je cv.” Want op deze 
leeftijd ben je natuurlijk druk bezig met je toekomstplannen. Djimme 
is tweedejaars geneeskunde in Utrecht en Maud oriënteert zich op een 
studie psychologie. Daarnaast is ze redacteur bij de TV Gids in Den Bosch 
en Djimme heeft een bijbaantje als tekstschrijver van collegestof. En in 
twee jaar tijd publiceerden ze twee boeken.

SCHRIJVERSBLOED

Djimme: “Schrijven zit er bij ons al best lang in. Op de basisschool schreven 
we al verhalen voor en met elkaar. Het idee om een keer een boek uit te 
geven zat er dan ook al vroeg in. In 2013 hebben we onze eerste thriller 
Een familie van vergif in eigen beheer uitgegeven en eind vorig jaar 
kwam Dagboek van de Dood uit.” De boeken gaan over gewelddadige 
gebeurtenissen in een dorpse omgeving. Is er een gelijkenis met hun 
“bezorg”dorp Berkel-Enschot? Maud: “Ons eigen leven was wel de 
inspiratiebron. Een dorpsomgeving, onze schooltijd, dat komt wel terug 
in de boeken. Ik hoop dat mensen zich in de personages herkennen.” “Nou, 

tekst & fotografie Hans Peters

ze zijn de jongste 
bezorgers van De 
Draad. Ook deze 

prille lente brengen 
ze weer met veel 

plezier De Draad rond 
in Tilburg centrum 
en berkel-Enschot. 

En daarnaast zijn ze 
bezig met een studie 

en schreven ze al 
twee thrillers! De 

Draad introduceert 
het dynamische duo 

Djimme van Etten en 
maud de Leeuw.

“GENIETEN 
VAN LOkALE 
bEROEmDHEID”
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Maud en Djimme op hun ronde



Denken en doen

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

Specialistische 
hulpverlening 
nodig in de 
thuissituatie?

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

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

Mail naar:  info@buromaks.nl 

of bel naar:  (013) 5134321.

Leon van Turnhout
Tel:     06 3195 4665
Mail:  leon@freshpc.nl
Web:  www.freshpc.nl

Uw computer traag of een bron van ergernis? 
Bel 06 3195 4665 of kijk op www.freshpc.nl

Uw adres voor: 
Computerhulp • Onderhoud • Reparatie
Premium Virusbeveiliging • Computer verkoop
Camerabeveiliging • Internet, TV & Telefonie

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN “DE DRAAD”

10% KORTING OP COMPUTERHULP &  ONDERHOUD

Geldig in 2016 en niet geldig i.c.m. andere acties

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

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

Insulindeplein 18  l  5014 BD Tilburg  l   013-5426603

www.koskappersopleidingen.nl info@koskappersopleidingen.nl

Onze tarieven:

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

Insulindeplein 18 - 5014 BD  TilburgInsulindeplein 18 - 5014 BD  Tilburg
013 - 5426603013 - 5426603 MAALTIJD - THUIS - SERVICE

BEL VOOR EEN; 
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13

Sinds 1972
Stichting Maaaltijdenexpres Brabant    

Wij zijn u graag van dienst!

Boomstraat 161 •  5038GR • Tilburg
Kijk eens op www.maaltijdenexpres.nl

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







WIE KAN GEBRUIKMAKEN VAN DE REGIOTAXI
Iedereen kan gebruik maken van de Regiotaxi. 
Regiotaxi is immers een vorm van openbaar vervoer 
(OV). U kunt reizen met of zonder Regiotaxipas.
Er zijn twee soorten Regiotaxipassen: een vrije 
reizigerspas en een Wmo-pas.
Een Wmo-pas krijgt u alleen als u daartoe een 
indicatie van uw gemeente heeft gekregen.
Denkt u in aanmerking te komen voor een Wmo-
Regiotaxi-indicatie en woont u in Tilburg, dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling Wmo van de 
gemeente Tilburg, via het centrale telefoonnummer 
14013.

HET BOEKEN VAN EEN RIT
U kunt een rit boeken via telefoonnummer 0900-
0595.
U kunt de rit altijd tot 1 uur van tevoren reserveren.

IN WELK GEBIED KUNT U REIZEN?
Regiotaxi Midden-Brabant verzorgt ritten voor de 
regiogemeenten. Een reis begint en/of eindigt altijd 
in de regio.

•

•

•

•

•
•

•
•

REISTARIEVEN 2015
Voor OV-reizigers:€ 1,95 per tarief-en opstapzone
Voor Wmo-reizigers: € 0,65 per tarief- en opstapzone

HEEFT U VRAGEN?
Als u een computer tot uw beschikking heeft, 
raden wij aan eens op onze website te kijken. 
Daar kunt u alle informatie vinden: www.
regiotaximiddenbrabant.nl
Heeft u dan nog vragen dan kunt u contact opnemen 
met het Servicepunt Regiotaxi Midden Brabant, via 
telefoonnummer 0800-4831762.

Op deze website kunt u ook het klachtenformulier 
invullen, wanneer u van onze dienst gebruik heeft 
gemaakt en niet (geheel) tevreden bent over de rit. 
Uw klacht wordt dan onderzocht en u krijgt binnen 
zes weken een afhandelingsbrief van uw klacht. Let 
u er wel op dat de klacht binnen 21 dagen na de 
gemaakte rit bij het servicepunt Regiotaxi dient te 
zijn ingediend.
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Sinds 2003 kennen we in het erfrecht de 
zogenaamde wettelijke verdeling. Als iemand 
overlijdt met achterlating van een echtgenoot 
en kinderen wordt de langstlevende, ook als er 
geen testament is, “automatisch” eigenaar van 
alle bezittingen, onder de verplichting om de 
schulden van de nalatenschap voor rekening 
te nemen. De kinderen houden hun erfdeel 
tegoed in de vorm van een vordering op de 
langstlevende echtgenoot, die in principe 
pas opeisbaar is op het moment dat ook deze 
overlijdt. In de praktijk zien we, dat na een 
overlijden vaak niet wordt vastgelegd hoe 
groot de vordering is, die de kinderen op de 
langstlevende echtgenoot hebben. Men wil 
daarvoor geen kosten maken en ziet er de zin 
ook niet zo van in, omdat het vermogen als 
gevolg van de wettelijke verdeling (of als er een 
langstlevende testament is) toch helemaal aan 
de langstlevende toebehoort en de kinderen 
hun geld pas “later” krijgen.

Om deze redenen

Bij het overlijden van de langstlevende kan ten opzichte van 
de Belastingdienst worden aangetoond welk bedrag al van 
de kinderen is. De schulden aan de kinderen vormen namelijk 
een aftrekpost voor de erfbelasting in de nalatenschap van de 
langstlevende. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het natuurlijk 
steeds moeilijker om te bepalen hoe groot de nalatenschap 
was bij het overlijden van de eerste ouder. Zeker in deze digitale 
tijd is het lastig om de bankafschriften van jaren geleden nog 
boven tafel te krijgen. Het gebeurt dan ook regelmatig dat de 
kinderen bij het overlijden van de langstlevende ouder een fikse 
belastingbesparing mislopen omdat niet meer kan worden 
achterhaald hoe groot de erfenis van hun eerste ouder was. 

Niet alleen de vordering zelf maar ook de daarover gekweekte 
rente is aftrekbaar voor de erfbelasting in de nalatenschap 
van de langstlevende. De wetgever gaat uitsluitend uit van een 
“inflatiecorrectie”: op de vordering wordt een rente bijgeschreven 
ter hoogte van de wettelijke rente, verminderd met 6% (dus in 
feite is de vordering renteloos). Dat zet dus geen zoden aan de 
dijk. De langstlevende en de kinderen kunnen van het wettelijke 
systeem afwijken en afspreken dat er op de vorderingen van de 
kinderen een rente wordt bijgeschreven. Ook als het testament 
de mogelijkheid biedt, kunnen de langstlevende en de kinderen 
bij overeenkomst een rente afspreken. Een dergelijke rente-
overeenkomst moet bij notariële akte worden gesloten en dat 
gaat dan in een moeite door met de boedelbeschrijving zelf.

Als er sprake is van een “fusiegezin” of als de langstlevende na 
het overlijden van de eerst stervende kinderen krijgt uit een 
nieuwe relatie, is het waarschijnlijk dat de kinderen van de eerst 
stervende niet de (enige) erfgenamen van de langstlevende zijn. 
Het is duidelijk dat het belangrijk is om dan vast te leggen welke 
aanspraken de kinderen bij het overlijden van de langstlevende 
hebben.

Tegenwoordig worden de vorderingen vooral ook vastgelegd en 
opeisbaar “gemaakt” om te voorkomen dat in een AWBZ-situatie 
de langstlevende naast het eigen vermogen ook de vorderingen 
van de kinderen op eet. Volgende keer meer hierover.

LEG VAsT DIE 
VORDERING!

Juridische informatie



Tilburg kent vele hofjes. Welk karakteristiek 

hofje is dit?

Christinahof

Bodehof

Ganzerikhof

Trouwhof

A
B
C
D

APRIL
BEGIN
BLOEI
BLOEMEN
BOLGEWAS
BUITEN
GROEI
GROEN
INSPIRATIE

KUIKENS
LAMMETJE
LENTE
LICHT
MAART
MEI
NATUUR
OOIEVAAR
PARK

TEMPERATUUR
TULP
VOGELNEST
VOORJAAR
WARM
zEILEN
zON
zONLICHT

Stuur uw antwoord voor 25 
maart naar:

Redactie De Draad 
p/a Spoorlaan 444

5038 CH Tilburg of naar  
dedraad@contourdetwern.nl

PUZZEl

FOTO QUiZ

En maak kans op een leuke prijs!
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DOE mEE mET ONzE 
fOTOWEDsTRIJD
De Draad houdt een fotowedstrijd onder lezers en (hobby)
fotografen. Onze opdracht: maak een foto gerelateerd aan 
een van de thema’s van De Draad in 2016, te weten: Het 
Duurzame Budget, Wellness, Wijkzaam, Werk en Leren en Oud 
en Nieuw. De beste foto’s worden geplaatst. Misschien wordt 
jouw foto wel een coverfoto? Stuur je foto in jpg-kwaliteit 
naar dedraad@contourdetwern.nl

kEN UW TILbURG
Denkt u Tilburg te kennen? Doe dan mee aan onze fotoquiz en 
test hoe goed u de schoonste stad van ’t laand  kent.

Stuur uw antwoord vóór 25 maart naar: Redactie De Draad,
p/a Spoorlaan 444, 5038 CH  Tilburg of naar 
dedraad@contourdetwern.nl. En maak kans op een leuke prijs!

Barokke of eclectische villa? Waar staat dit monumentale pand uit De Verloren Tijd?

Berglandstraat
Laarstraat
St. Josephstraat
Goirkestraat

A
B
C
D

Wat is dit voor gebouw?

A
B
C
D

Bruisend wijkcentrum
Fata Morgana
Reformatorisch Genootschap
Moskee Assunnah

Dit carrouselpaard symboliseert het 

kermisgebeuren in Tilburg dat in 1994 450 jaar 

bestond. Waar staat dit beeld? 

Op het Pater van den Elsenplein

Op het NS-pleinOp het Radiopleintje
Op het Przewalskipleintje

A
B

C
D

Hoe heet deze kapel?

Onze Lieve Vrouwe ter Nood Onze Lieve Vrouwe der Engelen  
Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende BijstandOnze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart

A
B

C

D

Van de Rabobank aan de Spoorlaan

Van het Faxx-gebouw 

Van Museum De Pont  

Van ContourdeTwern aan de Spoorlaan

A
B
C
D

Waarvan is deze mooie, groene achterzijde?
1

2 3

4
5

6
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HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Vorig jaar hebben bijna 1900 65-plussers gebruik 
gemaakt van de Belastinghulp door vrijwilligers, 
georganiseerd door de ouderenbonden en 
ContourdeTwern. Ook nu staan de vrijwilligers weer te 
popelen om de belastingaangifte met u in te vullen. 
Deze service is voor mensen die de AOW-gerechtigde 
leeftijd hebben. Als grens geldt een jaarinkomen van 
€35.000,- voor een alleenstaande en €50.000,- voor 
gehuwden/samenwonenden. 

Nieuwe cliënten kunnen tot en met 30 maart 
telefonisch een afspraak maken op de aangegeven 
tijden.
Reeshof: tel. 06 38 66 46 47. Maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur.
West: 06 11 48 80 00. Maandag en donderdag van 
9.00–12.00 uur.
Noord: 06 38 62 77 65. Dinsdag en woensdag van 
9.00–12.00 uur.
Oud-Noord: 013 542 19 97 en 06 38 72 00 58. 
Woensdag en vrijdag van 13.00–17.00 uur.
Zuid: 06 28 68 08 26 en 06 28 68 09 67. Maandag t/m 
vrijdag van 9.00–12.00 uur.

De service kost €6,- per aangifte. Kunt u niet naar het 
wijkcentrum komen dan is een huisbezoek mogelijk. 
Dat kost €12,-.

 

200e DEELNEMER VRIENDSCHAPSBANK
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar 
de Vriendschapsbank. De 200e deelnemer heeft zich 
onlangs aangemeld. Al deze mensen zijn actief op 
zoek naar een vriend of vriendin om iets leuks mee te 
doen. Waag ook de stap en geef je op! Of loop eens 
binnen tijdens de inlopen in MFA Het Spoor (elke 
donderdag van 9.45 - 11.45 uur) of sportcafé de Blaak, 
Grebbe 63 of in De Driehoek, Gendringenlaan 179 
vanaf 30 maart iedere laatste woensdagavond van de 
maand van 19.30 – 21.00 uur.

Oproep aan alle deelnemers van de 
Vriendschapsbank: bedenk een leuke activiteit en 
werp je op als organisator en contactpersoon. Op 
deze manier kom je steeds meer enthousiaste mensen 
tegen. En dat is de bedoeling: samen leuke dingen 
ondernemen!

 
KLEIN KARWEI AL MEER DAN 20 JAAR
Het begon in 1995 in een kantoortje in het 
wijkgebouw aan de Lovensestraat met een eigen 
telefoon en acht vrijwilligers. Sindsdien heeft Klein 
Karwei al meer dan duizend klussen opgeknapt voor 
de ouderen in Oud-Noord. De hulp is gratis. De klant 
moet zelf voor materialen zorgen.
Momenteel zijn acht vrijwilligers actief voor Klein 
Karwei. Zij werkenh met plezier maar merken dat 
ze een dagje ouder worden. Daarom heeft Klein 
Karwei versterking nodig. Wil je je op deze manier 
verdienstelijk maken voor de medemens? Bel 
013 542 16 64 of mail 
janniehaverkamp@contourdetwern.nl.
En hebt u zelf een klusje? Meld dit tussen 10.00 en 
12.00 u. bij Klein Karwei, tel: 013 543 31 91, e-mail 
kleinkarwei@contourdetwern.nl. 

 

TAALHUIZEN IN TILBURG
Naar schatting 21.000 tot 23.000 mensen in Tilburg en 
omgeving hebben moeite met lezen en schrijven. Het 
Taalnetwerk wil Nederlandstaligen én anderstaligen 
die (beter) willen lezen en schrijven, graag op weg 
helpen. Hiervoor worden vijf Taalhuizen opgezet. Het 
eerste, in wijkcentrum ’t Sant, is inmiddels geopend.
De Taalhuizen moeten herkenbare plekken in de wijk 
zijn waar laaggeletterden terecht kunnen met vragen 
over taal, omgang met de computer en rekenen. 
Daarnaast wil het netwerk mensen bewust maken 
van laaggeletterdheid want daar wordt nog vaak 
schimmig over gedaan. Meer info:
Bibliotheek ’t Sant, Beneluxlaan 75
T 013 - 468 33 08

‘BROODJE AAP & LINKE SOEP’
Dat is de originele naam van een nieuwe 
cateringservice in Tilburg. Het idee is afkomstig van 
Rian van Pelt en Regine Griep. Ze wonnen er € 25.000,- 
mee, de grote prijs tijdens een ideeënwedstrijd 
uitgeschreven door het VSB-fonds.
Broodje Aap wil interculturele lunches laten bezorgen 
door vluchtelingen bij bedrijven in Tilburg. Daarbij 
worden gerechten uit het land van herkomst verwerkt. 
‘Linke soep’ is een knipoog naar alle negatieve 
verhalen die je in de media over vluchtelingen hoort. 
En ‘Broodje Aap’ verwijst naar de onwaarheden over 
deze groep die de ronde doen.
Van Pelt en Griep willen samenwerken met en 
gebruikmaken van al bestaande voorzieningen. 
Bedrijven kunnen alvast een abonnement op de 
service nemen.
Zie www.facebook.com/broodjeaaplinkesoep.
 

LENTECONCERT RSO EN SHANTYKOOR
Op dinsdag 19 en woensdag 20 april geeft het 
Regionaal Senioren Orkest Midden-Brabant haar 
lenteconcert in de Concertzaal van Tilburg, samen 
met het Shantykoor ‘Nooit te Water’. Op beide dagen 
begint het concert om 14.00 uur en duurt het tot 
16.30 uur.
Het orkest brengt, o.l.v. Maarten Jense, vooral bekende 
melodieën die Jense speciaal voor hen arrangeerde. 
Het publiek kan rekenen op een mix van stevige 
swing, licht klassiek, kleurrijke folklore, dixieland en 
evergreens. 
Kaarten à €10,- zijn te bestellen via www.
rsomiddenbrabant.nl en www.theaterstilburg.nl. 

 

ETEN BIJ RESTO VANHARTE
Tilburgers met een laag inkomen kunnen vanaf 1 april 
op drie plekken in de stad goedkoop warm eten. De 

ETEN BIJ RESTO VANHARTE
Tilburgers met een laag inkomen kunnen vanaf 1 april 
op drie plekken in de stad goedkoop warm eten. De 
gemeente Tilburg maakt dit financieel mogelijk voor 
de komende vier jaar. Minima betalen een speciaal 
tarief van € 2,- of € 4,-. Alle anderen betalen € 7,-. 
Zes dagen per week wordt een maaltijd geserveerd, 
roulerend over drie locaties: MFA het Kruispunt in 
Tilburg West, wijkcentrum de Spijkerbeemden in 
Tilburg Zuid en MFA De Symfonie of wijkcentrum De 
Ypelaar in Noord en MFA De Poorten in Tilburg in Oud-
Noord. 
Tilburg krijgt hiermee een hele mooie 
maaltijdvoorziening in de stad met een speciaal tarief 
voor mensen met een laag inkomen. 

SAMEN ONLINE
Ruim 1.600 ouderen zetten sinds 2010 hun eerste 
digitale stappen aan de hand van 1.000 jongeren. Dit 
gebeurt via Samen Online, een speciale computer- of 
tabletcursus voor senioren, gegeven door jongeren 
van de ICT-opleiding aan het ROC. 
Samen Online brengt jong en oud bij elkaar. Zo snijdt 
het mes aan twee kanten: ouderen leren computeren 
en de duo’s leren elkaar kennen en begrijpen.
Op 19 april a.s. start er weer een cursus bij Het Spoor 
en Heyhoef. De kosten, inclusief het cursusboek, 
bedragen € 50,-. Hiervoor kan de Meedoenregeling 
ingezet worden. Je kunt je aanmelden tot 10 april. 
Voor meer informatie of een inschrijfformulier 
kun je bellen of langskomen bij MFA Het Spoor: 
Schaepmanstraat 36, tel: 013 542 16 64 of Wijkcentrum 
Heyhoef: Kerkenbosplaats 1, tel: 013 572 83 83.

NIEUWs
GAREN

Shantykoor Nooit te Water
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De passie van
Karel Boogers

Als het gegaan was zoals hij zelf gewild had, was 
Karel Boogers misschien tekenleraar geworden. 
Het liep anders. Maar de liefde voor tekenen en 
schilderen is tot op de dag van vandaag gebleven. 
Boogers werd in 1946 te Tilburg geboren. Thuis 
hadden ze een schildersbedrijf.  Hij kon al jong goed 
tekenen en ook op de kweekschool van de Fraters 
van Tilburg kwam zijn artistieke talent naar voren. “Ik 
was daar graag in verder gegaan”, zegt hij. “Maar mijn 
ouders keurden dat af, omdat ze bang waren dat ik er 
geen brood mee zou kunnen verdienen. Zo ging dat 
vroeger, hè”.

Hij werd ambtenaar bij de gemeente Tilburg waar hij tot 
zijn vervroegd pensioen in verscheidene functies werkte. 
“Toen ik besefte dat ik na mijn VUT meer tijd zou krijgen 
om in te vullen, heb ik mijn oude hobby weer opgepakt.” 
Zo ging Boogers op z’n 55ste naar de Academie voor de 
Schone Kunsten in het Belgische Arendonk, waar hij zich 
specialiseerde in portret- en modelschilderen. Momenteel 
volgt hij lessen tekenen naar naaktmodel bij kunstenaar 
Paul van Dongen.

Het afgelopen jaar is Boogers echt met zijn werk naar buiten 
getreden. Niet alleen middels zijn eerste solo-expositie - bij 
Kompaan in Goirle - maar ook door deel te nemen aan de 
Brabantse Vrijetijdskunst Verkiezing 2015. Zijn schilderij 
hoorde tot de 12 (van de 205) genomineerde inzendingen. 
Op het betreffende schilderij zie je twee figuren op een pier 
aan zee. “Voor mij gaat dit over mensen die een verhaal te 
vertellen hebben, maar iedereen mag zelf invullen wat voor 
verhaal erachter zit”, zegt hij. “Mijn passie is om de verhalende 
mens vast te leggen in portret en model”. Hij doelt daarbij 
op mensen in problematische situaties, van vluchtelingen tot 
ontspoorde jongeren, van gevangenen tot prostituées. De 
Tilburgse amateurschilder laat zich daarbij vooral inspireren 
door actuele nieuwsverhalen en de foto’s die daarbij horen. 
“Maar ook fascineert me het menselijk lichaam in al zijn vormen 
en bewegingen, bijvoorbeeld bij de dans.”  

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

“verHaal 

acHter 

De mens 

verBeelDen”
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DE PARTIcIPANTEN VAN 

DE DRAAD
De Draad (als opvolger 
van de bladen spinT en 
Oudfit) bestaat 1 jaar. Nu 
we het tweede jaar ingaan 
presenteren wij met gepaste 
trots onze participanten! 
Dat zijn maatschappelijke 
instellingen in Tilburg 
die de Draad financieel 

maar ook inhoudelijk en 
conceptueel mede dragen. 
Omdat de Draad verbindt, 
samenredzaamheid stimuleert 
maar ook omdat we blij 
zijn met iedereen die ons 
steunt, geven wij hen graag 
de gelegenheid om hier te 
vertellen waarom zij dit doen.

kijk op pagina 38 naar de Wall of 
fame om te zien wie wat zegt!

 Gerda de Vries (directeur van Feniks, 
het stedelijk centrum voor Emancipatie)
“De SpinT was mooi maar de Draad is een Tilburgse 
glossy! De Draad heeft de doelgroep scherp voor 
ogen, is laagdrempelig, inhoudelijk én toegankelijk. 
Als ‘De Draad’ binnenkomt moeten we opletten 
want het wordt direct ‘weggeritst’ door een aantal 
deelneemsters! Een groter compliment is er niet.”

Gon Mevis (directeur/bestuurder ContourdeTwern)
“Het mooie van De Draad is dat het gewone mensen 
in beeld brengt, die tegelijk tot bijzondere prestaties 
in staat zijn. Inzet voor medemens, wijk en stad. 
Daarbij zorgt De Draad voor verbinding tussen 
mensen en initiatieven. Plus bereikt het een grote 
groep mensen die echt blij zijn met de geboden 
informatie. Daarom past De Draad ook zo goed bij 
ContourdeTwern. Het helpt mensen te stimuleren 
mee te doen in de samenleving, en naar elkaar om te 
kijken, zonder bevoogding of druk van bovenaf. Zo’n 
Draad in het leven doet iedereen goed.”

Marijke Megens (directeur thuiszorg Thebe) 
“Zo lang mogelijk thuis wonen, dat wil iedereen! Als 
het allemaal wat moeilijker wordt, kan zorg thuis 
nodig zijn. Welke zorg? Dat bespreken we samen met 
cliënten en hun naasten. Ieder mens en iedere situatie 
is immers anders. Samen zoeken naar zorg op maat en 
Thebe biedt die zorg in alle wijken van Tilburg. Onze 
verzorgenden en verpleegkundigen zijn dichtbij en 
komen bij mensen thuis. Dat geeft een bijzondere 
verbinding en daarom is Thebe Wijkverpleging 
participant van De Draad.”

Hans Kokke (wethouder gemeente Tilburg) 
“Het leggen van verbindingen tussen mensen is 
misschien wel een van de belangrijkste uitdagingen 
in de wereld van zorg en welzijn. We willen immers 
de kracht en zelfredzaamheid van mensen vergroten 
en daar kunnen we elkaar enorm bij helpen. Dit 
verklaart waarom wij als gemeente De Draad 
ondersteunen. Juist omdat deze uitgave een platform 
is voor alle inwoners en veel aandacht schenkt aan 
wat iemand zelf kan én wat we met en voor elkaar 
kunnen betekenen. De Draad verbindt inwoners, 
maatschappelijke instellingen, de gemeente en 
cliëntenorganisaties in Tilburg. Een waardevolle 
uitgave voor onze stad en dorpen!”

Hans van Rooij (coördinator Stichting 
Maaltijdenexpres Brabant)
“Senioren bellen regelmatig op voor een 
informatiepakket. Zeker nu De Draad volledig in 
kleur is, komen de redactionele stukken beter tot 
hun recht en krijgen we meer reacties op onze 
advertentie. De gemiddelde leeftijd van onze 
thuiswonende klant is 78 jaar, hetgeen ‘naadloos’ 
aansluit bij de doelgroep van De Draad.”

Theo van der Bruggen (manager Stichting La Poubelle) 
“La Poubelle vervult al bijna 40 jaar een belangrijke rol 
in Tilburg op het gebied van werkgelegenheid, milieu 
en armoedebestrijding. En als we in die tijd iets geleerd 
hebben dan is het wel dat we die rol alleen effectief 
kunnen invullen door samen te werken met andere 
partijen om onze brede doelgroep te bereiken. De Draad 
biedt hiervoor een uitstekend podium!”

Ellen Quanten (bestuurder SMO Traverse)
“Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan 
de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat 
personen die dat niet of moeilijk op eigen kracht 
kunnen, zoals dak- en thuislozen, hierin ondersteund 
worden. Wij doen dat door personen te begeleiden 
naar een zo zelfstandige en zelfredzame vorm van 
leven. Verbinding maken is belangrijk om te kunnen 
participeren. De Draad biedt de mogelijkheid om 
verbinding te leggen tussen een diversiteit aan 
Tilburgers.”

Yolanda Doorakkers (directeur OCA Stuyvesant) 
“De Draad past prima bij onze doelgroep; dat zijn vaak 
ouderen en mensen met chronische pijnklachten. 
Verder is OCA een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming en hebben wij niet alleen een 
commercieel uitgangspunt. Wij doen er alles aan om 
mensen (ook met een laag inkomen) te helpen in 
beweging te komen. Daarom adverteren wij in De 
Draad; een mooi en toch laagdrempelig blad dat door 
vele Tilburgers wordt gelezen.”

Theo Vervoort (beleidsmedewerker GGzBreburg) 
“GGzBreburg werkt al geruime tijd mee aan De Draad 
en voorheen aan SpinT. We doen dit omdat we ons 
prima kunnen vinden in het uitgangspunt van het 
blad, om op een aantrekkelijke manier burgers te 
informeren over zelf- en samenredzaamheid. Dat 
dit op een creatieve, inspirerende, verbindende en 
positieve manier gebeurt, spreekt ons erg aan. Daar 
leveren we graag onze bijdrage aan.”

Carla Lasonder (voorzitter Raad van Bestuur RIBW Brabant)
“RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en 
ondersteuning van mensen met een 
psychiatrische achtergrond. Wij willen een bijdrage leveren aan 
de levenskwaliteit van onze cliënten; hun doelen staan voorop. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk mee kan 
doen in de maatschappij. Verbindingen leggen binnen en buiten 
de organisatie is daarvoor essentieel. Participeren in De Draad is 
één van de manieren waarop we dit doel bereiken.”

Julius Roorda en Willem Kieboom 
(Raad van Bestuur De Wever): 
“De Wever is de organisatie voor ouderenzorg in Tilburg. Onze 
zorg richt zich op kwaliteit van leven en ondersteuning bij eigen 
regie en zelfredzaamheid. Dit doen we niet alleen maar samen 
met de ouderen en hun familie: in samenredzaamheid zien we 
onze verbinding met De Draad. Samen verantwoordelijk voor de 
kwetsbaren in de stad.”

Nelleke Willemstein
(Directeur van Buro Maks) 
“Binnen ons werk zijn wij van mening dat je de zorg 
het best gezamenlijk met anderen vorm kunt geven. 
Het sociale netwerk en daarbij de omgeving is een 
belangrijk middel om in te zetten. De Draad is een 
verbintenis tussen onze zorg en deze omgeving.”
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rectiFicaties
In de editie Wintertijd staat in het artikel Het Betere Overwinteren een 
verkeerd telefoonnummer bij Pim Roijakkers van Beter Groenewoud. 
Dit moet zijn: 06 446 60 353 .
In dezelfde editie wordt in het artikel Het Voelt Hier Als Een Warm Nest  
Deprez een textielbaron genoemd; de gebroeders Deprez waren 
echter stoomketel-  en machinefabrikanten. 

graag UW mening
Wij horen graag wat u van het magazine vindt en misschien heeft u 
zelf sprankelende ideeën voor De Draad. Laat het ons weten!
Verder zoeken wij nog leden voor ons LEZERSPANEL. Vijf keer per jaar 
ontvangt u De Draad vers van de pers van ons, vergezeld van een 
vragenformulier. Graag zien wij dit dan snel retour.
Wilt u De Draad NIET ontvangen? Maak dit dan kenbaar door naam 
en adres aan ons te mailen via dedraad@contourdetwern.nl 
Graag vernemen wij ook de reden.

Redactie De Draad
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
postbus 3078, 5003 DB Tilburg.
T 013 583 99 99 
Zie ook: wwwdedraadmagazine.nl

verantWoorDing De DraaD
De Draad nummer 1, 2016, jaargang 2. Niets uit deze uitgave mag 
worden overgenomen zonder toestemming van de redactie. De 
Draad is een uitgave van Stichting De Draad en ContourdeTwern en 
verschijnt vijf keer per jaar. 
De Draad wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors, adverteerders, 
maatschappelijke instellingen en de gemeente Tilburg. 

Reacties vóór 25 maart te richten aan: 

Redactie De Draad p/a ContourdeTwern
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg

T. 013 583 99 99 of E. dedraad@contourdetwern.nl  
Zie ook: www.dedraadmagazine.nl

Het jUiste antWoorD 
op de puzzel in Wintertijd is: 
“De Draad wenst jullie prettige feestdagen”
Uit de vele, vele goede oplossingen zijn 5 prijswinnaars geloot en 
dat zijn:

Mevr.  D. van Gerven, Tilburg
De heer/mevr.  F. Mutsaers, Berkel - Enschot
Mevr. R. Hoogers, Tilburg
De heer K. Storre, Tilburg
De heer/mevr. J. van der Bruggen, Berkel-Enschot

Van harte gelukgewenst met uw prijs!
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Ad van Am
eijde, Pierre van Beek, Piet van Beers, H

enri Berssenbrugge, Victor van 

Beurden van Schoonhoven, Lodew
ijk van den Bredevoort, H

arrie Corvers, G
erard 

de Croon, J.L.F. D
ankelm

an, A.J.A.C. van D
elft , K

ees D
onkers, Anton Eijkens, Joep 

Eijkens, Jan H
ul, H

arrie Janssens, Jef van K
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pen, Frank K
laroen, M

arius K
labbers, 

H
endrik de Laat, Lechim

, Frans M
andos, K

ees M
andos, U

ri N
ooteboom

, H
endrik 

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

Schilders, Elie van Schilt, Louis Schm
idlin, G

erard Steijns, K
relis Sw

aans, Jan Sw
olfs, 

Luc Verschuuren, H
enriëtte Vunderink, Albin W

indhausen, D
iederik Zijnen.

D
e kapel 
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Een bloem
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van 40 Tilburgse auteurs
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De kapel op de Hasselt - Een bloemlezing
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Een portret van mgr. Zwijsen • Een martelaar in het archief • Een foto van 
Peerke Donders • Ik zag twee beren • Enkele sporen van Cola Debrot 

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

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

van frater Albanus • Een frater-beheerder van het landgoed Sparrenhof 
• Een verluchte brief van Frans van Noorden • Het moederhuis

Uit het archief
van de fraters

tilburgnitilburgni
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Tilburg in kleur 1900-1930 Ronald Peeters

Ro
na

ld
 P

ee
te

rs

De
 m

oo
ist

e i
ng

ek
leu

rd
e a

ns
ich

tk
aa

rt
en

32
40

54
_i

nT
ilb

ur
g_

4_
O

m
sl

.in
dd

   
1

26
-0

2-
14

   
11

:4
0

Ik praot nie frêet Een bloem
lezing

Tony Ansems

Leo de Beer 

Piet van Beers

Piet B
rock 

Frater Francino

Geri

Leo Heerkens

Piet H
eerkens 

Jodocus 

Jan Hoogendoorn 

Kis-ke

Lechim
 

Jan Naaijk
ens

Erik van Os

Frank van Pamelen

Esther Porcelijn
 

Jan van Rijth
oven

Cees Robben

Ed Schild
ers

Lauran Toorians

Jace van de Ven

Henriëtte
 Vunderink 
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IK PRAOT NIE FRÊET

Ik ken uw rijm
pies niet waarderen…

Ach… dat is
 geen Hollands lie

d…

Oh zo boers…
 en plat…

 waratje
…

Neen, dat ta
altje legt me niet…

Ja…
 zo zien ik het mijn waarde…

Schoon ik Brabant kan ja…
 en

Hem zijn sch
oonheid heb bezongen

In ons fra
aie A.B.N….

Zeeker… zik… gij zèèt ne dichter

En ik enkelt unnen boer

Die al ploegend rèèmt en rèèmelt…

Unnen boersen troebadoer…

As ik ploeg hier in
 men stre

eken

En de voor tre
k dur ’t l

aand 

Scheurt den grond die blinkt as omber…

Hèr en dèr… aon alle kaant…

Geurend leet ie vur me open…

En dan treej ik diejen grond

Waor veur men al onzen vadder…

En ôok zèènen vadder sto
nd…

En in stil
te praot ik zuutjes

Meej den ekker sch
ôon en rèèk…

En ik prèès ’m
 vur z’n vruchten…

Jè…
 dè zeg ik ’m gelèèk…

Dan gao’k dichten… meej permissie

Hôog-geleerde… sch
ool-poeet…

Ôoh zôo plat…
 en nie in’t ta

oltje

Dè me schôols w
ier opgeleet…

Een bloemlezing van gedichten
 

in de ta
al v

an Tilburg en omstre
ken

Ik praot n
ie frêet

Samengeste
ld door Ed Schilders
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G
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zeloos T
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rg 1914-1918

Grenzeloos Tilburg 
1914-1918
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Een stad vol vluchtelingen

tilburgni

Onder redactie van
Astrid de Beer, Berry van Oudheusden, Ronald Peeters, Ed Schilders
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Van Acacia tot Zilverlinde   H
an van M

eegeren

Van Acacia

tot Zilverlinde
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De mooiste bomen 

van Tilburg

Han van Meegeren

Een rondleiding langs Tilburgse bomen. De mooiste bomen worden belicht maar tevens de bomen 

met het mooiste verhaal! Wat is de dikste boom van Tilburg? Welke verhalen vertellen de Tilburgse 

bomen ons? Waar is deze boom gebleven? Waarom staat er een oude berceau achter het klooster van 

de Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart? Laat Norbert Schoffert aan de Goirkestraat nog een 

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

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

Udenhout) wordt besproken en in een historisch perspectief gezet.
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Met voorbedachten rade? Berry van Oudheusden
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et 
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Berry van O
udheusden

M
oord en doodslag in Tilburg 1868-1972

D
e eerste • D

e hinderlaag • H
et crim
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ilieu • D

e lijdensw
eg • M

oord in 

Berkel-Enschot • D
e slachter • D

e kleine rechter • D
e gruw

eldaad • H
et kind en het 

w
ater • H

ersendood • H
et spookhuis • H

et vuur • H
oogspanning • D

e laatste w
oorden 

• H
et fam

iliedram
a • U

itgaansgew
eld • D

e m
oord van Broekhoven • G

eest van zout • 

H
et grote verlies • Schoten in het donker • M

oord in het logem
ent • Bijna thuis • D

e 

uitgestelde dood • Licht in de duisternis • H
am

er en bijl • H
et m

ysterie • Een koude 

nacht • Liefde en dood • D
e brute m

oord
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Ik k
an

 h
et n

iet lan
ger h

ou
den

!   Ed Schilders
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Ik kan het niet
langer houden!

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

Ed Schilders

Kleine katechismus van de Kruikezeiker

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

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

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

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

Rijmpjes - Spelletjes - Raadseltjes - Plagerijen - Versjes - Schelmenstreken

Onze vrienden de dieren

Tussen de Tilburgse schuifdeuren
Boer van Riel - Blenden Hannes - Koosje Koosje - Flip Slokop
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Het gesprek van de dag  Marcel de Reuver
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Veertien tuinen, vier seizoenen  Jeroen Ketelaars

Veertien tu
inen

vier seizoenen

Jero
en Ketel

aars

Leven met d
e n

atu
ur op de T

ilburgse v
olkstu

inen

Flora • M
oerenburg • D

e rooie biet • 
St. F

ranciscus

De Kaaistoep • W
esterhof • 

Hoflaan • L
eijp

ark 

De Hazennest • 
Dongenseweg

Het G
roene Bosch • d

e Vlashof • 
Tuinpark Noord
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Na de dood van haar moeder zoekt Geertje naar de geheimen in haar Tilburgse 
familie. Ze rust niet totdat ze het mysterie heeft ontrafeld. Haar familie blijkt 

getekend door armoede, de erbarmelijke omstandigheden in de Tilburgse 
textielindustrie, door drankzucht, en het rooms-katholieke geloof. 

Haar broer, Chris, is ‘tegendraads’. Net als Frans Mesech, de Tilburgse kunstenaar 
wiens leven herinneringen oproept aan Vincent van Gogh.

Drie generaties, één Tilburgse familie. 
Op zoek naar hun toekomst én hun verleden. 
Naar dromen en drama’s, geluk en geheimen.
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Tegendraads
Een Tilburgse roman

Ineke van Pelt

Tegen
draads  Ineke van Pelt
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