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Nieuwe
voorjaars
collectie
is binnen!

Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

De 5 voordelen van winkelen bij Kampshoff Mode:
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Deskundig
advies

Persoonlijke
bediening

Gratis
Taxiservice

Korting
sparen

Ruim
assortiment

Wij helpen u
bij uw keuze en
zoeken samen
naar de beste
combinatie!

Met het passen
van de kleding
helpen wij
u graag een
handje!

Geen vervoer?
De ‘Haal&Breng
service’ staat
op afspraak
voor u klaar!

Bij elke aankoop
spaart u voor
korting met
onze populaire
modecheques!

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

Kampshoff Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoffmode.nl
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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Wat is wellness? Wellness is een samenvoeging
van wellbeing – geestelijk welbevinden - en
fitness – een goede lichamelijke conditie
hebben. Wellness is in de breedste zin des
woords, alles wat ons welzijn positief kan
beïnvloeden; variërend van lichaamsverzorging
tot balans tussen lichaam en geest, van voeding
tot spiritualiteit, van wonen tot reizen, kortom:
ontspanning, genieten, rust en herstellen. Alle
zintuigen worden beroerd en gestimuleerd
met behulp van kleuren, geuren, warmte,
massage, dans en beweging of via sauna’s en
stoombaden. Kortweg: je fit voelen, nieuwe
energie krijgen en gelukkig zijn. En wellness is
aan een gestage opmars bezig, mede dankzij
een groeiende groep ouderen die volop willen
genieten van de rest van hun leven en daar ook
de middelen voor hebben.
Of daar nu zoveel middelen voor nodig zijn,
betwijfelen wij als redactie van De Draad. In
deze editie treft u onder meer artikelen aan
over de (gratis) Vriendschapsbank waarvan
de leden volop getuigen van hun verbeterde
welbevinden sinds ze lid zijn geworden.
Vriendschap en alle sociale contacten zijn
immers van ultiem belang voor het welzijn.
Dan volgen nog onderwerpen als het
fietsfestijn; de vloeiende meditatie van Qigong,
de weldaad van buiten werken in de bossen
en creatief bezig zijn als je problemen hebt
met je geheugen. Allemaal geen aanslag op de
portemonnee. En in de rubriek Voor De Draad
Ermee een positieve vrouw die er na een aantal
jaren weer helemaal bovenop is ondanks grote
schulden en uitstraalt: hier ben ik, ik mag er zijn
in mijn nieuwe wellness.
Natuurlijk zijn dit maar willekeurige grepen
uit het totale aanbod dat er in 2016 is maar
wij hopen toch dat u geïnspireerd deze zomer
ingaat.
Dat het een mooie zomer mag worden en
dat u zich koestert in uw welbevinden!

Betty Montulet
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VRIENDSCHAP IS ALS EEN BANK:
JE KUNT ALLEEN EEN OPNAME DOEN
ALS JE AF EN TOE STORT!
tekst Betty Montulet & fotograﬁe Hans Peters

DE VRIENDSCHAPSBANK
De gratis Vriendschapsbank groeit en bloeit en
verwelkomde onlangs haar 300e deelnemer.
Geen wonder, want wat is er nu mooier dan
samen met iemand leuke dingen te doen?
Gemoedelijk koffie drinken op een terrasje,
wandelen of fietsen maar ook uit eten, naar de
film, het museum of samen een leuke hobby
uitoefenen. Of bedenk zelf een gezellige activiteit
en werp je op als organisator of contactpersoon.
Er zijn altijd wel medespelers te vinden. Op deze
manier zijn er tal van clubjes ontstaan maar
ook een op een contacten. Elke week is er op
donderdagochtend een inloop van 9.45 – 11.45
uur in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat
36. En sinds kort ook in De Blaak, in Sportcafé
De Blaak, Grebbe 63 (iedere woensdagochtend
van 10.00 – 12.00 uur) en in de Reeshof, de
Driehoek, Gendringenlaan 179 (iedere laatste
woensdagavond van de maand van 19.30 – 21.00
uur). Iedereen vanaf 55 plus is welkom.
Contact: Annemarie Vermeulen, tel 013 542 16 64
annemarievermeulen@contourdetwern.nl.
Je kunt je digitaal aanmelden of het
activiteitenoverzicht bekijken op
contourdetwern.nl/vriendschapsbank.

FILMCLUB
“Ik ben stapelgek op film!”, zegt Ineke de Graaf, “vooral
op arthouse.” Geen wonder dat ze de rol van voortrekker
vervult bij de filmclub van de Vriendschapsbank.
Deze bestaat sinds 1½ jaar en loopt als een tierelier
met een vaste kern van zes en twaalf losse leden. Het
zijn allemaal filmgekken, Ineke, Trudy, Jose, Theo en
Marosie. Om de twee weken op dinsdagmiddag zien
ze de ‘betere’ film bij Cinecitta. Vandaag Brooklyn,
een rolprent over een jonge, Ierse immigrante die in
de vijftiger jaren een cultuurschok opdoet in New
York. De een vond ‘m verrassend, de ander goed
geacteerd en voor een derde moest-ie even op gang
komen maar niettemin een aanrader. Nog meer tips?
Publieke Werken wordt genoemd en Youth, Carol en
de Oscarwinnende Danish Girl hoewel Theo dat maar
een flutfilm vond. En zo blijven de meningen verdeeld
en dat hoort ook bij een filmclub. “Het gesprek bij de
borrel achteraf is minstens zo belangrijk als de film.
Dat zijn altijd goede, warme gesprekken”, zegt Trudy.
“Via de film kom je al gauw op het persoonlijke vlak.”
Marosie beaamt: “Ik heb er al twee goede vriendinnen
bijgekregen.” Een aantal van hen doet ook mee aan
andere activiteiten; zo breekt Ineke een lans voor de
Paradox-club: “Elke derde zondag van de maand is de
Paradox Sundayfolk; hele goeie live folk optredens
voor maar vijf euro (met pasje), komt dat zien!”
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DE VUURHAARDCLUB
Margot van Berkel woont in Udenhout en kende de
Vuurhaard helemaal niet. Tot zij in contact kwam
met De Vriendschapsbank waar al snel een ‘eten
bij de Vuurhaard’ groepje ontstond van zo’n 15
deelnemers. De Vuurhaard is een fraterhuis waar al
16 jaar uitgeprocedeerde vluchtelingen verblijven. Zij
bereiden elke eerste en derde donderdagavond van de
maand een maaltijd voor zo’n 40 gasten in het Eetcafé.
Ineke Verhoef: “Het eten is heel bijzonder door de
exotische kruiden uit het land van herkomst. Kip,
tiramisu, bonensalade en pindasoep. Alles heeft een
extra cultureel en pittig smaakje. Als we geweest zijn,
reserveer ik meteen voor de volgende keer. Ze geven
ook een kookboekje uit met recepten en verhalen van
vluchtelingen. Dat heet Eten ver-halen. Een dubbele
betekenis dus.” De vluchtelingen zitten samen met de
fraters mee aan tafel, waardoor bijzondere gesprekken
ontstaan. Margot: “Vooral in de lente en de zomer is het
heerlijk toeven in de prachtig bijgehouden, sfeervolle
tuin van De Vuurhaard, echt een aanrader!”(zie foto, red.).
Andere Vriendschapsbank-activiteiten van de dames
zijn mozaïeken en Mandala-kleuren: “De mozaïekclub
is inmiddels een hecht vriendinnengroepje en dat kost
maar een euro per keer. Wat wil je nog meer?”, zegt
Ineke. “We pikken ook wel eens een terrasje met de
club”, zegt Margot, “als je wil kun je iedere dag wel iets
gaan doen met de Vriendschapsbank maar dat gaat
wel behoorlijk in de papieren lopen!”

FIETSCLUB
Elke dinsdag om de twee weken trapt de fietsclub (32
leden) af. Een harde kern van tien deelnemers maakt
een tocht van 30 tot 50 km, afhankelijk van het weer.
“Wij raadplegen altijd de Noorse weersite, die is het
meest betrouwbaar!” grapt Rien van Abeelen. Andere
leden zijn meer mooiweer fietsers, aldus initiatiefnemer
Frans Cremers: “Alleen als het pijpenstelen regent gaan
wij niet. Beweging is heel belangrijk op onze leeftijd, die
varieert van 65 tot 79 jaar, maar gezelligheid staat toch
wel voorop.” Els fietst voor de tweede keer mee maar is
nu al verkocht: “En gezellig is het. In februari had een
van de leden een enorme pan erwtensoep gemaakt,
dat was fijn binnenkomen!” José fietst al vanaf het
eerste uur mee: “Ik doe hier nieuwe contacten op maar
ook bij de Inloop en de Vuurhaardgroep.” Ze hebben al
heel wat afgezien onderweg. Wat was het onthouden
waard? “De siertuin, nee, de melkveehouderij in
Haaren!” “Nee, ome Cor in Esbeek,” zegt Frans, “dat is
een 93-jarige einzelgänger die in een stal woont en
vroeger met een paardenkar rondtrok. Bekend van het
tv-programma Showroom.” Vandaag beginnen ze aan
de La Trappe fietsroute, een tocht langs brouwerij de
Koningshoeve, bekend van het Trappistenbier. Frans:
“Onze fietsclub is populair, vooral nu het voorjaar er
weer aan komt. En dan te bedenken dat ik me hier twee
jaar geleden heb aangemeld voor een fietsmaatje. Dat
zijn er 31 geworden!”
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LEESCLUB
Henny Kamminga is sinds een jaar lid van de leesclub:
“Ik las veel maar voornamelijk thrillers; door de boekenclub kreeg ik een bredere interesse.” De leesclub
maakte eind 2014 een doorstart. Rietje Beijer: “Ik heb
de leiding overgenomen van een kwieke en belezen
tachtigjarige, gedreven en zeer intelligent. Haar
schoenen moest ik opvullen!” Maar Rietje heeft er haar
eigen draai aan kunnen geven. Eens per zes weken op
maandagmiddag van half 3 tot 4 uur komt de club (5
à 6 leden) bijeen in MFA Het Spoor. Momenteel zetten
de boekenwurmen hun tanden in een roman van de
Iraanse Nederlander Kader Abdolah, Papegaai vloog
over de IJssel. “Een kloeke pil”, meent Henny, “maar
de vluchtelingenproblematiek is nu weer erg actueel.”
Andere boeken van de leeslijst zijn onder meer: De
Helleveeg van A.F.Th. van der Heijden en De Dochter
van Jessica Durlacher. “Indrukwekkende boeken”,
vinden beiden, “en nog waargebeurd ook.” Rietje:
“Altijd mooi als een boekbespreking persoonlijke
herinneringen wekt zoals bij Altijd Roomboter van
Nelleke Noordervliet. Dan wordt de sfeer onderling
meteen intiemer.” Rietje bereidt zich goed voor: “Als
ik lees, wil ik gewoon alles weten. Zo spreekt de cover
van een boek boekdelen voor mij. De boekenclub
heeft wel een bepaald niveau: leden moeten kunst- en
cultuurgericht zijn. Want via boeken kom je al snel op
de betere film of op gezamenlijke tentoonstellingen
zoals die van de gedichten van de vorig jaar overleden
Joost Zwagerman en de beeldende kunst van Marc
Mulders in De Pont.” De leesclub verwelkomt graag
nieuwe leden.

GRATIS
TANDVLEES
CHECK!
Heeft u vragen over uw mondgezondheid?
Last van bloedend tandvlees,
slechte adem of een vieze smaak?

013 822 82 82
www.mondzorglazaar.nl

info@mondzorglazaar.nl

Westerpark 156A, 5042 MK Tilburg

*Deze actie is geldig t/m 31-12-2016
De gratis behandeling duurt maximaal 10 minuten

Insulindeplein 18 - 5014 BD Tilburg
013 - 5426603

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

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

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

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

Insulindeplein 18
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5014 BD Tilburg

www.koskappersopleidingen.nl

l

013-5426603

info@koskappersopleidingen.nl

EEN
GEZONDE MOND =
EEN GEZONDER
LICHAAM
Wist u dat een tandvleesontsteking invloed heeft op de algemene gezondheid? Hart- en vaatziekten, diabetes,
zwangerschapscomplicaties, longontstekingen worden al langer gekoppeld aan mondproblemen. Goed kunnen
kauwen bevordert bijvoorbeeld de doorbloeding van de hersenen en kan daarmee een positieve invloed hebben
op dementie.
Gezond tandvlees is roze, ligt strak om de tanden en kiezen en bloedt niet als u uw tanden poetst. Rood, gezwollen
of bloedend tandvlees duidt meestal op ontstoken tandvlees. Tandplak op de overgang van uw tandvlees naar uw
tand of kies en de plak die tussen uw tanden en kiezen zit, veroorzaken ontstoken tandvlees. Dit stadium wordt
gingivitis genoemd. Een verder gevorderd stadium is parodontitis en dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat u uw
tanden en kiezen verliest.
Iemand met diabetes is gevoeliger voor ontstekingen en infecties. Dus ook het tandvlees en kaakbot ontsteken
sneller. Dat gebeurt vooral wanneer de bloedsuikerspiegel regelmatig te hoog is. Dus bij slecht ‘ingestelde’
diabetes, waarbij het niet lukt om de bloedsuikerspiegel goed te houden is een gezonde mond van groot belang.

GEZONDER LICHAAM
De kans dat iemand met parodontitis die niet parodontaal behandeld is, een hartaanval krijgt, is ongeveer twee
keer zo groot als bij iemand zonder ontstoken tandvlees. De oorzaak bij longproblemen is vooral te vinden in
een grote hoeveelheid bacteriën in de mond. Vooral bij ouderen komt het nogal eens voor dat ze zich verslikken
waardoor stukjes voedsel – met daarin bacteriën uit de mond - in de luchtpijp terechtkomen. Daardoor kan een
longontsteking ontstaan, zeker omdat ouderen vaak een grotere plakmassa op de tanden en tongrug hebben.
In deze massa huizen bacteriën die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een longontsteking. Bovendien
hebben ouderen vaak een verlaagde weerstand waardoor ze vatbaarder zijn voor allerlei ontstekingen.
Een gezonde mond is dan ook voor iedereen belangrijk. En niet alleen vanwege de hierboven genoemde relatie
van de mond tot de algemene gezondheid, maar juist ook in sociaal opzicht. Immers, halitose (beter bekend
als “slechte adem”) kan leiden tot vermindering van sociale contacten. Redenen genoeg dus om te investeren
in goede mondzorg en mondverzorging. Het is verstandig om regelmatig een mondhygiëniste te bezoeken.
Zij helpt u uw tandvleesproblemen te verhelpen en uw mond gezond te houden.
De Draad |
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26 T/M 29 JUNI 2016:
HART VAN BRABANT FIETS
FESTIJN VAN START TOT
FINISH EEN SUCCES
Lekker buiten
fietsen is leuk én
goed voor je. Je
kunt binnenkort
je hart ophalen
tijdens het Hart
van Brabant
Fietsfestijn. Dit
fietsevenement,
sinds zes jaar
georganiseerd door
de Toerclub Tilburg
93 (TCT 93), trekt
al veertig jaar
fietsfans uit alle
windstreken om te
peddelen door het
Brabantse land,
waar het leven
goed is.
tekst Hans Peters &
fotografie: archief TCT 93
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Voorzitter Tonn de Jong van het Hart van Brabant Fietsfestijn roept
iedereen op dit jaar weer mee te fietsen: “Al veertig jaar lang vier
dagen fun met fietsen. Dat is toch best een prestatie!” Wat ooit in 1977
begon als fietsavondvierdaagse is uitgegroeid tot een mega landelijk
fietsevenement, met zo’n 300 deelnemers per dag. Tonn: “Sinds 2011
organiseert onze toerclub het Hart van Brabant Fietsfestijn en we zijn
daar bijzonder trots op. Deelnemers komen van heinde en verre, van
Amerongen tot Zwartsluis en vanuit België en Duitsland. Heerlijk vier
dagen fietsen door de natuur langs pittoreske dorpjes door het Hart
van Brabant en grenzeloos verrassende plekjes ontdekken in het grensgebied. We hebben ieder jaar nieuwe routes die goed uitgepijld zijn en
waarvoor we van de deelnemers niets dan lof krijgen,” glundert Tonn van
oor tot oor. “We hebben dan ook niet voor niets een ster gekregen van
de Nederlandse Tour Fiets Unie (NTFU). En ook daar zijn we heel trots op.”
SAMEN VOOR EEN GOED DOEL
Daarnaast werkt de toerclub ook samen met het goede doel. Tijdens de
pauzestop van woensdag gaat de bijdrage voor consumpties naar het
RonaldMcDonald Huis, dat ouders van ernstig zieke kinderen een warm
huis biedt. De club doneert samen met de deelnemers ruim 1000 euro.
Tonn: “De vrijwilligers van het huis zijn zo dankbaar dat ze taarten voor
ons bakken. En een clublid bakt 100 worstenbroodjes!”
ZADELPIJN EN ANDERE ONGEMAKKEN
De commissie Fietsfestijn is het hele jaar bezig met de vierdaagse, het
hoogtepunt van het jaar. Ellen: “Omdat je ieder jaar steeds dezelfde
mensen terugziet. Bij de stempelposten is het altijd een feest van herkenning!” Tonn: “In augustus is de evaluatie, maar in september draaien
we weer volop voor het jaar daarop. We kunnen terugkijken op vijf succesvolle jaren. Uiteraard is er altijd een EHBO en/of toerarts aanwezig.
Wind, hagel, storm of regen, er wordt te allen tijde gefietst. Vorig jaar
was er op de derde dag zelfs een kleine hittegolf. Veel drinken en rustig
aan is dan het devies van onze arts. Het enige echte ongemak is zadelpijn.”

“FEEST VAN HERKENNING
BIJ DE STEMPELPOST!”
DE OUDSTE IS 82
Tonn en zijn vrouw Ellen fietsen iedere woensdag 45 km. Ellen: “Ik
weet nog wel de eerste keer, wat was ik moe, ik viel in slaap voor
de tv. Maar dat is alweer 16 jaar geleden. Een ‘Pijnenburg’ zullen we
nooit worden maar we proberen het wel. De gemiddelde leeftijd
van de deelnemers is 50 plus. De oudste is de 82-jarige Jo. “Maar
we zien ook steeds meer e-bikes. Een echte trend,” aldus Tonn.
Ellen: “Bij ons fietsen veel alleenstaanden mee, vooral op zondag.
De zondag is voor hen een moeilijke dag om door te komen. Daar
willen we hen bij helpen. Want bij ons is het samen uit, samen
thuis!” Tonn: “En van start tot finish een succes!”

FIETS MEE TIJDENS FIETSFESTIJN!

Op 26 juni is om 9.00 uur de start vanaf de
Tilburgse WielerClub Pijnenburg (vernoemd
naar de befaamde wielrenner Jan Pijnenburg)
vanaf de Bijsterveldenlaan. De Toerclub is klaar
voor de start. Nu jij nog!
ROUTE
Dit jaar trekt de route van dag Een langs de Vijf
Eiken, Surae, Vrachelse heide en Cadettekamp.
De tweede dag fiets je langs Huis ter Heide,
Groenendijk en de Bleekse Kil. Op dinsdag rijd
je langs vliegbasis Gilze-Rijen, Princenbosch,
Valkenberg en Meerseldreef (B). En de laatste
dag maak je een rondje Tilburg via de Gilzer
heide, Landgoed Gorp & Roovert en Poppel (B).
AAN ALLES GEDACHT
Je kunt je fiets stallen voor meerdere dagen aan
de Bijsterveldenlaan. En op www.tct93.nl staan
adressen van Bed & Breakfasts en campings
voor een overnachting. Op de laatste dag kun
je je opgeven voor een gezellige barbecue. Het
fietsfestijn heeft voor elk wat wils. Zo kun je 1
tot 4 dagen meefietsen en kiezen uit 30, 50 of
70 kilometer. Toerfietsers zijn ook welkom, die
fietsen op de zondag zelfs 100 kilometer.
Ben je fietsrecreant en wil je meedoen
aan het Hart van Brabant Fietsfestijn, de
voorinschrijving is tot 24 juni 2016 via de site:
www.tct93.nl/hvbff Inschrijven op de dag van
vertrek is ook mogelijk!
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OP ZOEK NAAR CONTACT|
VRAAG & AANBOD

CONTACT
Ik ben een weduwe van 79 jaar en al een tijdje alleen.
Zou graag in contact komen met een nette weduwnaar
of alleenstaande nette man om samen een terrasje te
pikken, eens naar de stad te gaan of gewoon voor een
gezellig praatje. Ben woonachtig in de Reeshof en heb
een lief hondje dat niet meer zo heel jong is. Alleen
serieuze reacties onder nummer 2016-2-1.

Mijn naam is Ria Ummels-Verbunt en woon in Maastricht.
Graag zou ik weer in contact komen met mijn vriendin
van vroeger. Haar naam is Marian van de Brand en zij is
geboren in januari 1943. Marian woonde destijds in de
Lucas Meijersstraat int Tilburg. Bent u Marian of kent u
haar? Wilt u dan contact opnemen via telefoonnummer
013 571 48 96?

Ben je 55 – 62 jaar, leuk en slank, serieus, sociaal,
zorgzaam, gezellig, spontaan en vrolijk? Zoek jij ook nog
geborgenheid en genegenheid in een hechte lat-relatie
met de juiste inhoud, aandacht en vooral wederzijds
respect voor elkaar? Ik ben een goed uitziende,
leuke spontane, zorgzame licht getinte man met een
jeugdige en lieve uitstraling die serieus op zoek is naar
een dito vrouw/maatje voor het leven. Spontane en
serieuze reactie is altijd antwoord. Graag brieven met
telefoonnummer Tilburg (Reeshof ). Reacties onder
nummer 2016-2-2.onder nummer 2015-5-6

DE DRAAD
KWIJT ?

GEZOCHT | GEVRAAGD
Scootmobielvereniging De Vrijbuiters zoekt 1 of 2
enthousiaste fietsers die ons van maart/april tot oktober,
1 x per 14 dagen wil(len) begeleiden op onze toertochten
op vrijdag. Voor informatie of aanmelden:
tel 013 511 15 42 of 013 468 04 13.

Bij de Driehoek in de Reeshof in Tilburg organiseren wij
op zondag voor (eenzame) ouderen een bingo, geheel
met vrijwilligers en zonder subsidie. Ik ben dringend op
zoek naar minimaal 80 bingoplankjes. Is er iemand onder
u die deze plankjes tegen een redelijke vergoeding te
koop heeft? Bij voorbaat dank. Ellie Heeren, De Driehoek,
tel 06 813 13 220.

Hobbyclub zoekt deelnemers. Bent u 60+ en houdt u van
handwerken of heeft u een andere creatieve hobby? Kom
dan een keer langs bij de Hobbyclub in de Wissel. Elke
dinsdag komt de club van 09.00 – 12.00 uur bij elkaar.
We nemen allemaal onze eigen hobby mee en werken
daaraan onder het genot van een kopje koffie/thee. Het
is erg gezellig! Eens in de maand kunt u deelnemen aan
een workshop waarin we kennismaken met een nieuwe
hobby. Ook maken we regelmatig een uitstapje. Kosten
€ 1,00 per keer voor de koffie/thee. De Wissel vindt u aan
de Leliestraat 49 te Tilburg, tel 013 542 16 64.

Heeft u nog oude guldens of rijksdaalders? Ik wil deze
graag van u overnemen. Inlichtingen: tel 013 785 13 28.
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TE KOOP

Ik ben op zoek naar een nog goed werkende videocassetterecorder. Een combinatie met DVD-speler
mag ook. Inlichtingen: tel 013 455 04 80.

2 x 1 persoons ledikant, met 2 nieuwe
(ongebruikte) matrassen. Prijs € 200,00.
Informatie: tel 013 590 54 86.

Ik ben op zoek naar een stramien om een vloerkleed te
knopen. Reacties graag naar tinekett@icloud.com

Tegen elk aannemelijk bod te koop; fietsenrek voor
achter op de auto; merk Spinder. In prima staat.
Informatie: tel 013 822 54 03.

Wie helpt deze verzamelaar aan winkelwagenmuntjes
(eventueel ruilen), pennen, postzegels, sigarenbandjes,
speldjes en jokers? Reacties: tel 013 456 07 22.

Hummeltjesbeeldjes. in verschillende grootte, ook
miniservies (Engels) van porcelein. Prijs n.o.t.k.
Informatie: tel 013 211 47 74 of 06 145 93 612

Af te halen voor de liefhebber / verzamelaar: ca. 150
stuks telefoonkaarten en of ca. 80 stuks wijnetiketten.
Inlichtingen: tel 013 570 53 96.

Voor het archief en het museum van voetbalclub Willem
II ben ik op zoek naar alles wat betrekking heeft op de
club. Wie heeft er nog overtollige artikelen of wil spullen
(eventueel in bruikleen) afstaan? Informatie:
tel 0416 374 255.
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Redt uw video’s en dia’s! Laat ze digitaliseren op dvd.
Videobanden: VHS en VHS-C, videobandjes: 8 mm, Hi8,
DV mini. Inlichtingen via tel 06 303 82 142 of
via vdv@ziggo.nl

Ik ben een verzamelaar; ik zoek oude zakhorloges.
Kunt u mij misschien helpen?
Informatie via tel 06 127 28 221.

De Draad |
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“KUNST ALS MEDICIJN”
In deze tijd van bezuinigingen dreigen allerlei vormen van dagbesteding
voor mensen met dementie verloren te raken. Zorg heeft immers vaak de
eerste prioriteit. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven om activiteiten
voor deze mensen te behouden. Zoals de Creatieve Werkplaats van
Stichting Alzheimer Midden Brabant.
tekst & fotograﬁe Hans Peters

Iedere donderdagochtend is er een Creatieve Werkplaats in gebouw Goretti aan het Wilhelminapark.
Hier komen mensen met geheugenklachten, hun
mantelzorgers en vrijwilligers bij elkaar in het ruime,
lichte atelier om naar hartenlust te schilderen of
te keramieken. Maar ook om te genieten van een
lekker bakkie troost en een gezellig praatje. Want zo
hebben ze veel steun aan elkaar.
Karin Opperman van Alzheimer Midden-Brabant,
beaamt dit: “Wat ons onderscheidt van andere activiteiten voor mensen met dementie, is dat de mantelzorger meekomt. Het is namelijk best moeilijk
om activiteiten te organiseren voor mensen met
dementie en hun mantelzorger waar beiden voldoening en plezier uit halen. Bij de Creatieve
Werkplaats kan dat wel. De mantelzorger geniet
ervan hoe de partner hier aan het werk is en komt
zelf helemaal tot rust. Zo schrijft hier de echtgenote
in haar dagboek terwijl hij schildert. Heeft zij ook
een rustig moment.”
PLEZIER MAAR OOK EEN TRAAN
In mei viert de Creatieve Werkplaats haar tweejarig
bestaan. De werkplaats draait volledig op vrijwilligers
van Alzheimer Midden-Brabant. Als ze alle zestien
aanwezig zijn is dit net een bijenkorf die zoemt van de
creativiteit. Karin: “Onze vrijwilligers zijn geschoold
op kunstzinnig gebied en kunnen het werk van de
deelnemers naar een hoger level tillen. Vaak is er
plezier, soms ook een traan. Mensen hebben het hier
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naar hun zin en kunnen zich optrekken aan anderen
in de groep. De vrijwilliger kan geen zorg bieden,
dat moet de mantelzorger doen maar ook die is
erop gespitst om hier elke donderdag te komen.“
Kortom, samenzijn en gezelligheid staan voorop bij
De Creatieve Werkplaats. Met kunst als bindmiddel.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De kosten per
deelnemer zijn 4 euro. Incl. koffie, basismaterialen
als papier, potloden, penselen, verf en klei. Voor de
meer kostbare materialen wordt een aparte bijdrage
gevraagd.

Vrijwilligster van het eerste uur, Fiona, zelf kunstenares: “Met
kunst kun je je uiten en met andere mensen in contact komen.
Of zoals de oud-directeur van het Rosa Spier Huis (verzorgingshuis voor ouder wordende kunstenaars, red.) ooit zei: ‘Kunst is
een medicijn met prettige bijwerkingen’.

Rieneke vindt steun bij haar vriendin Karin: “Ik vind
het heel fijn hier, open en vrij. Liefdevol en warm, er
zit niks onder. Je wordt geaccepteerd zoals je bent
en ik ben hier creatiever door geworden.”

Jos beschildert een ideeënbox: “Ik ben hier als amateur
en ik zoek zelf voorbeelden op. Dit lampje wil ik per se
groen.”

“JE WORDT
GEACCEPTEERD
ZOALS JE BENT”

Daan maakt met waskrijt kunst van vlakken: “Leuk om
andere mensen te zien en lekker bezig te zijn. Als ik
weinig inspiratie heb, neem ik werk van vroeger mee.”

De Draad |
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BETER BUITEN
BIKKELEN

Anton Dona trekt
bijna dagelijks de
natuur in met jongens
die intensieve zorg
nodig hebben. Anton:
“Ze hebben allemaal
een flinke rugzak,
de meesten zijn
verbaal behoorlijk
aanwezig en zijn op
dit moment niet in

ASVZ is een zorgverleningspartij voor mensen met een
verstandelijke beperking. Een bijzondere organisatie, met
bijzondere cliënten die zo veel mogelijk meedoen in de
samenleving. Hun visie is dat cliënten zelf dingen mogen
ervaren zonder dat iemand zegt: ‘dat kun jij niet’. Daaruit volgt
dat medewerkers van ASVZ willen zien wie iemand is en wat
hij/zij kan en wil. En niet enkel kijken naar wat iemand heeft.
Bovendien stellen ze dat hoe meer vaardigheden en sociale
contacten mensen ontwikkelen, des te minder ondersteuning
ze nodig hebben. Daarin bieden ze een onvoorwaardelijke
ondersteuningsrelatie; cliënten staan er nooit alleen voor. En
dus wonen en werken veel cliënten in het dorp of de stad.
De jongeren waarmee Anton werkt, wonen bij ASVZ in
Udenhout. De meesten op het terrein van Vincentius. ‘s Morgens
vertrekken ze samen. De ene dag kappen ze bomen, de
volgende dag planten ze opnieuw aan en op weer een andere
dag wordt het hout gekliefd, in zakken gedaan en verkocht.
Anton: “Werken biedt een dagritme. En dat is goed. Iemand die
de hele dag in bed ligt, voelt zich niet optimaal. Maar werk biedt
meer: een goed gevoel omdat je bijdraagt aan de samenleving,
het levert sociale contacten en waardering en leert je kijken
naar de omgeving.”

staat zelfstandig te
wonen. Maar als ze
goed in hun vel zitten,
zijn het stuk voor
stuk geweldige kerels.
Door met hen fysiek
in de buitenlucht
aan de slag te zijn,
ondersteunen wij hen
in het bewerkstelligen

Anton vertelt verder: “Succeservaringen, daar draait het om;
als iets goed bevalt, doe je het nog eens. Deze jongeren zijn
niet in staat om het gehele proces te overzien. Zij bevatten niet
dat als zij bomen kappen, iemand anders hier zijn kachel mee
kan stoken. En dus leveren wij de verkochte zakken hout zelf
af. Zodat zij de waardering van klanten zelf zien en beleven.
En wanneer we dan bij een klant zijn, zijn ze soms ook elkaars
leraar: ‘Hé, dat kun je niet zeggen, dat vinden mensen niet leuk.’
Dit soort natuurlijke bijsturing vanuit de groep, voelt prettig
voor hen. De juiste balans in een groep en onderling plezier, zijn
nodig voor de succeservaringen waardoor zij zich goed voelen
en zichzelf kunnen ontwikkelen.”

van dat gevoel.”
tekst & fotograﬁe
Paula Schoormans

“FYSIEK AAN DE SLAG
BUITEN VOELT GOED”

Van links naar rechts boven: Abdi, Dimitri, Anton, Thijs Konings (begeleider), Errol, Bram en Anton Dona (begeleider).
Van links naar rechts onder: Bas en Dennis .

Achter de schermen: Het is heerlijk weer en
de vogels fluiten. Tijdens het werken wordt
gelachen en is er voldoende tijd om wat met de
heren te praten. Wat vinden zij van dat zware,
harde werk in het bos?
Abdi: ‘Ik vind het rustgevend.’
Bram: ‘Af en toe is het heet, af en toe is het nat
maar als de temperatuur lekker is, vind ik het
fijn. Met machines werken vind ik heel leuk.’
Dimitri: ‘Hout afleveren bij de kopers thuis. Dat
vind ik leuk. Dan zie je goed waarvoor je het
gedaan hebt.’
Dennis: ‘Je wordt wel moe van dit werk; vooral
van klieven. Maar ik hou ervan: hoe groter het
stuk, hoe beter!’
Bas: ‘Het is wel heel leuk werk maar af en toe is
het ook best zwaar. Ik moet ook nog een beetje
wennen. Ik ben pas 2 ½ maand bij deze groep.
We werken hier wel goed door.’

Errol: ‘Ik vind het leuk om hout in zakken te
doen voor de verkoop. Hout afleveren bij
klanten vind ik nu gewoon leuk, in het begin
niet. Ik moest daar wel aan wennen.’
Anton: ‘Ik ken het buiten werken met hout van
mijn vader. Echt super vet! En Anton en Thijs zijn
goede begeleiders. Ze zijn duidelijk en zorgen
dat wij nuttig werk doen.’
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GEZOCHT: GEMOTIVEERDE MEETLATTEN
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 worden
geplaatst op de website www.toegankelijktilburg.nl
en zijn 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.i
Voor info: rini.pompen@togtilburg.nl | 013 – 468 61 65
www.togtilburg.nl of www.toegankelijktilburg.nl

FENIKS IS HET STEDELIJK CENTRUM VOOR EMANCIPATIE
IN TILBURG. DE NAAM FENIKS BETEKENT ‘HERNIEUWDE
LEVENSKRACHT’
Feniks heeft ook voor jou de leukste en de meest leerzame
activiteiten en trajecten. Het nieuwe programmaboekje is
nu aan te vragen via www.fenikstilburg.nl
Ken je EVA al? Educatie voor Vrouwen met Ambitie. Als
je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen of computers, schaam je niet, maar meld je aan voor de leergroep bij
Feniks.
Of heb je geen uitkering en geen betaald werk? En ben je
op zoek naar betaald werk? Dan kun je je aanmelden voor
Op Eigen Kracht, speciaal voor vrouwen die weer betaald
werk willen vinden.
Je kunt bij Feniks ook terecht voor informatie over allerlei onderwerpen die interessant en belangrijk zijn
voor vrouwen. Heb je een ondersteuningsvraag, dan
ben je bij ons aan het juiste adres. Feniks, NS Plein 17,
5014 DA, Tilburg, 013-5421896.

Qigong: ‘s Werelds meest gebruikte gym!
‘’Ik doe al 15 jaar Qigong
en voel me nog steeds zo
jong als toen ik begon’’

GEZOND OUDER WORDEN

Agnes Reijnders (70)

Een moeilijke naam voor eenvoudige oefeningen uit China.
Onderzoek wijst uit dat Qigong goed is voor o.a. het evenwicht,
kwaliteit van slaap en de cognitieve prestaties.
Wilt u weten wat Qigong nog meer
voor uw gezondheid kan betekenen?
Lees meer over de ervaringen van onze leden
met Qigong in deze Draad.
Bel tussen 10:00 en 13:00 voor meer informatie
of bezoek ons gezellige centrum voor een gratis proefles.

Groeseindstraat 91
5014 LV Tilburg
013-5770261
www.cngo.nl
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Lekker én gevarieerd
Ongekende keuze vrijheid
Geen bezorgkosten, de beste prijs.
Heerlijke feestmenu’s
Seizoens- en streekproducten, heerlijk!

BEL VOOR EEN;
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13
Sinds 1972
Stichting Maaaltijdenexpres Brabant
Wij zijn u graag van dienst!
Boomstraat 161 • 5038GR • Tilburg
Kijk eens op www.maaltijdenexpres.nl

Specialistische
hulpverlening
nodig in de
thuissituatie?

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

Kringloopwinkel en
inname goederen Goirle

maandag 13.00 - 18.00 uur

Nobelstraat 18a, Goirle

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

maandag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Inname goederen Tilburg

Ophalen goederen

Havendijk 20, Tilburg

Wij halen goederen bij u op die nog

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

geschikt zijn voor hergebruik.

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dat kan een bankstel zijn, maar
ook tafels, stoelen, lampen, textiel,
boeken, (defecte) fornuizen en
wasmachines enz.
Brengen mag natuurlijk ook altijd!
Afspraak maken? T 013 543 92 22 of

werk voor mens en milieu

E info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl

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.

Wie wil er nu
niet in goede
gezondheid honderd
jaar worden?
Qigong is een
simpele oefenleer
die specifieke
en chronische
pijnklachten
vermindert of zelfs
helemaal doet
verdwijnen. De
leer traint houding,
spieren, gewrichten
en is bevorderlijk
voor de nachtrust.
Maar ook bij hoge
bloeddruk en harten vaatziekten gaat
je welbevinden er
sterk op vooruit. Een
bewegingsleer die de
eeuwen trotseerde
want Qigong bestaat
in China al ruim
2000 jaar.
tekst Betty Montulet
& fotografie Hans Peters
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QIGONG
BEVORDERT
WELLNESS
Als je ernaar kijkt word je al relaxed. Op zachte, melodieuze klanken
maken een achttal cursisten van het CNGO (Centrum voor Natuurlijke
Gezondheids Ontwikkeling) trage en vloeiende bewegingen. Bij Qigong
(uitspraak: tsjie koeng) voer je oefeningen uit op basis van ademhaling
en concentratie. Een meditatie in beweging.
PAARDJE IN DE WEI
Cursiste Agnes is 70 maar ziet er minstens tien jaar jonger uit: “Ik ben
er 15 jaar geleden mee begonnen en was na één proefles helemaal om.
Het is heerlijk om te doen en je blijft er lekker soepel van bewegen. Van
Qigong krijg ik meer lichaamsbewustzijn.” Dit geldt ook voor de even
oude Marrie: “In China heb ik zelf kunnen aanschouwen hoe Chinezen
in parken massaal Qigong beoefenden. Mooi om te zien. Tien jaar terug
was ik stijf, dik en moe maar ik ben door deze methode ongelooflijk
opgeknapt. Door een cursus Chinese filosofie ben ik meer op mijn
voeding gaan letten en heb ik mijn eetpatroon drastisch gewijzigd.
Tot grote tevredenheid mag ik wel zeggen.” Agnes: “’s Ochtends
moet je bijvoorbeeld geen koud voedsel eten, wat we in het westen
juist wel doen. Daar kan ons lichaam slecht tegen dus in plaats van
muesli en yoghurt warme kippensoep en havermoutpap!” Docent
en mede-eigenaar van het centrum, Rinus van den Broek lacht: “Een
boerenwijsheid is me altijd bijgebleven: vriest het stevig en geef je het
paardje haver dan kun je hem ook ’s nachts in de wei laten staan maar
geef je hem een ander graan dan is ie ’s ochtends dood.”
DE WIJZE VAN HET OOSTEN
Rinus had ooit rug- en andere klachten toen hij in 1992 in China
kennismaakte met de Chinese geneeskunst: ”Het is verbazingwekkend
hoe groot het zelf genezend vermogen van de mens is. Als je er maar
voor openstaat. Qi staat voor vitale levensenergie en qong betekent
oefenen. Qigong is kort gezegd een eenvoudige oefenleer voor het
bereiken van een hoge leeftijd in goede gezondheid. Geeft een diepe
ontspanning, zorgt voor betere circulatie van bloed en lymfe.” Qigong
komt voort uit het Taoïsme, het Chinese volksgeloof dat een leidraad
biedt voor meer gezondheid en geluk. Ook in het Westen staan
artsen, aanvankelijk sceptisch, steeds meer open voor de Oosterse
bewegingsleer. Rinus: “Omdat Qigong de bloeddruk verbetert, komen
vaatziekten als hersen-bloedingen in China veel minder voor maar
ook bij longziekten kom je een heel eind.” Ad (85) heeft COPD en deed

jarenlang aan Zen meditatie tot hij puffend
en hijgend bij Rinus belandde. Dat is nu 25
jaar geleden: “De oefeningen die Rinus me
adviseerde hebben behoorlijk wat resultaat
opgeleverd. Ik werd er veel gezonder van. Mijn
longcapaciteit is met 35% toegenomen en ik zit
lekker in mijn vel.”
BIJ UITSTEK VOOR SENIOREN
Van den Broek: “Qigong is voor iedereen maar
bij uitstek geschikt voor senioren. Neem alleen
al valpreventie. Aangetoond is dat ouderen
boven de 55 als gevolg van deze oefeningen 60%
minder vallen omdat ze stabieler en soepeler
bewegen. Het is weinig belastend om te doen,
ook niet wanneer je net een nieuwe heup hebt
gekregen. Cursisten krijgen al snel een betere
uitstraling en gaan zelfs anders in het leven
staan! Omdat de oefeningen vloeiend worden
uitgevoerd op het ritme van de ademhaling
ervaar je al snel de weldaad van diepe
ontspanning. Het hartritme wordt rustiger en
je ademhaling verdiept zich. Het lichaam wordt
gelijkmatig warm. Spieren en gewrichten voelen
soepel aan. Je krijgt lichamelijk meer energie van
en geestelijk meer innerlijke rust.”
Rinus kent veel mensen die geholpen zijn met
Qigong en wordt daar heel blij van. Mensen
met artrose die door de aanhoudende pijn

helemaal niet meer konden bewegen. Maar ook
bij ernstige, degeneratieve ziekten als Parkinson,
M.S. en Alzheimer. Rinus: “Er kwam hier
regelmatig een mevrouw op les die door haar
voortgeschreden dementie in het begin niemand
herkende maar aan het einde van de les met een
levendige oogopslag en een verhelderd gezicht
zei ‘tot de volgende keer, Rinus!’ Dat komt door
een veel betere bloedcirculatie in het hoofd.
Natuurlijk is Qigong niet hét geneesmiddel voor
Alzheimer of Parkinson maar het vermindert de
klachten wel!”
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Op de voorgrond v.l.n.r.: Marrie, Agnes en Ad
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HOWIE THE HARP
ZO GEK NOG NIET
Wie kan herstellen
van een psychische
aandoening is een
belangrijke krachtbron
voor het herstel van
anderen. Vanuit deze
overtuiging presenteert
RIBW Brabant de
opleiding Howie the
Harp aan iedereen die
cliëntervaring heeft in
de psychiatrie en/of
verslavingszorg. Een
eenjarige cursus waarbij
je werkt aan je eigen
herstel en tegelijkertijd
wordt opgeleid tot
ervaringsdeskundige.
Zodat jouw persoonlijke
geschiedenis het herstel
van anderen kan
bevorderen.
tekst Hans Peters & Betty Montulet
fotografie: Hans Peters
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Deze vernieuwende visie komt van Howie Geld, een Amerikaanse
psychiatrisch patiënt. Met de diagnose schizofreen, psychotisch en
manisch-depressief kwam hij in een gesloten inrichting en daarna
op straat terecht. Hier sprokkelde hij, op een mondharmonica, zijn
dagelijkse kostje bij elkaar, vandaar zijn bijnaam the Harp. Howie
vond de kracht om te herstellen en ontwikkelde een revolutionaire
peer-to-peer aanpak: mensen met een psychiatrische achtergrond
zetten ervaring en talent in om elkaar te ondersteunen bij hun
herstel. In 1995 introduceerde hij zijn eerste opleidingscentrum
in New York maar overleed kort daarna. In 2012 opende
zorginstelling Pameijer het eerste Nederlandse Howie the Harp
centrum in Rotterdam en afgelopen september startte RIBW
Brabant de Tilburgse opleiding.
DE BALANS OPMAKEN
De opleiding is heel gevarieerd. Naast empowerment*
werken studenten aan het samenwerken en taal- en
computervaardigheden. Maar ook aan inzicht in gedrag of hoe
methodisch te werken. Na een half jaar loop je stage en voer je
taken uit die horen bij een ervaringsdeskundige. Coach senior en
ervaringsdeskundige Nando van Gemert maakt na zes maanden
Howie the Harp de balans op: “We zijn met 26 man begonnen en
er zijn er slechts twee afgevallen. Je ziet hoe krachtig ze in hun
schoenen komen te staan. Kwam er iemand met een sociale fobie
bij de dokter, staat ze nu al voor de klas les te geven. Of dat er een
zegt: ‘Sinds ik op school zit heb ik geen depressie meer!’ Dan ben ik
bijzonder trots. Je ziet van dichtbij hoe mensen zich herstellen.”
MET DE DSM IN DE HAND….
Ervaringsdeskundige Martijn Groenendaal (32) loopt momenteel
stage bij RIBW Brabant in Moergestel. Met het behalen van een
certificaat wenkt een betere toekomst voor hem. Dat is wel eens
anders geweest. Martijn: “Ik heb veel toestanden gehad. Maakte
opleidingen niet af, kwam met verkeerde mensen in aanraking
en gebruikte drugs. Onbewust van mijn problemen maakte ik
de keuze om het leger in te gaan. Maar op de kazerne kreeg ik
steeds meer problemen vanwege mijn oplopende gebruik en voor
mijn omgeving leefde ik in een grote leugen. Tot ik de diagnose
ADHD kreeg, toen viel de puzzel op z’n plek en snapte ik waar
al die problemen toch steeds vandaan kwamen. Met vallen en
opstaan werd ik clean en Howie the Harp past naadloos in mijn

nieuwe missie in het leven. Dat ik vanuit mijn
eigen ervaringen mensen kan helpen. Als ik
tegen iemand zeg ‘ik begrijp wat je bedoelt’
heeft dat meer effect dan wanneer een
reguliere hulpverlener dit zegt. Iemand met een
psychische aandoening is meer dan alleen een
diagnose. Je hoeft niet altijd met een DSM** in
de hand het gesprek aan te gaan.”
VIS IN HET WATER
Ook coach Nando kwam van ver: “Ik was verslaafd
aan alcohol en cocaïne. Ik kom uit een gezin
waar werk, sport en presteren erg belangrijk was.
Zelf wist ik me geen raad met mijn gevoelens
en emoties en vluchtte daardoor in drank en
drugs zodat ik kon weglopen voor mijn gevoel.
Kon het echter wel goed verbloemen en heb
al die tijd een baan gehad, voornamelijk in de
installatietechniek. In 2008 was de maat vol
en heb ik me vrijwillig laten opnemen in een
afkickkliniek in Engeland.” Hij is nu acht jaar
clean, heeft de opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening (SPH) achter de rug en een
droombaan in de zorg: “Als coach bij Howie the
Harp voel ik me als een vis in het water. Dat je
vanuit je ervaring begrijpt hoe iemand zich voelt
en vandaar uit het herstel van een ander kunt
bespoedigen. Dat geeft voldoening en maakt dat
ik aan het einde van de dag stralend mijn auto
instap.”
BRUGGENBOUWER
Teammanager Evelien van Etten: “De ervaringsdeskundige is een mooie aanvulling op de teams.
Met de introductie van ervaringsdeskundigen
hopen we de zorg van binnenuit te veranderen.
Ze krijgen bij ons de ruimte en de kansen
om dit te doen. We zien ze een beetje als
de spreekwoordelijke luis in de pels. In de
communicatie tussen cliënt en hulpverlener kan
een ervaringsdeskundige als bruggenbouwer
fungeren.”
*Empowerment=controle krijgen over je leven
door het verbeteren van het zelfvertrouwen,
het zelfbeeld en het vermogen om zelfstandig
beslissingen te nemen.
**DSM= Diagnostic and Statistical Manual (for
Mental Disorders), hét handboek voor iedere
werker in de psychiatrische zorg.

vlnr: Evelien, Nando & Martijn

Howie the Harp ™ is er voor iedereen met
cliëntervaring in de psychiatrie/verslavingszorg.
Er worden geen eisen gesteld aan de vooropleiding.
Wel is het belangrijk dat je al enige grip hebt
op jouw herstelproces en dat je situatie stabiel
is, mogelijk ondersteund door medicatie en
begeleiding. De opleiding is voltijds, intensief
en vraagt om doorzettingsvermogen. Kortom, je
bent je bewust van jouw persoonlijke kracht of
wil die (her)ontdekken. Je wilt opgeleid worden
tot ervaringsdeskundige en in die rol anderen
ondersteunen in hun eigen herstel. Locatie Tilburg
heeft het streven in oktober te starten met de
tweede leergang. Zie voor meer informatie: www.
howietheharp.nl
Locatie: Westertorenlaan 4, 5037 BD Tilburg,
tel 013 544 40 39 of 06 115 63 743
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Voor de Draad Ermee!

POWERWOMAN
IN DE REIT
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 bellen we
aan bij Daphne
Aalbers (40) in
de wijk De Reit.
Tekst Betty Montulet &
fotografie Hans Peters
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Daphne Aalbers kijkt vanuit haar flatje in de Schreierstorenlaan direct uit
op Tilburg University. Ze was dolblij toen ze er in oktober 2014 introk
met dochter Rozemarijn: “Toen heb ik wel even een traantje gelaten maar
dan van geluk. Er was hier nog helemaal niks: Rozemarijn en ik hebben
toen een tentje opgezet in de woonkamer in het lichtschijnsel van de
afzuigkap.”
ROLLERCOASTER
Vóór dit moment was haar leven een emotionele en zakelijke rollercoaster.
Na de Hogeschool voor de Journalistiek werkte ze een heel scala af aan
administratieve banen. “Ik heb iedere branche wel gehad, van reclame
tot bouwbedrijf, van accountancy tot winkelinterieurs.” De problemen
begonnen toen ze met, inmiddels ex-man Jeroen, een autowasstraat
opzette aan de Ringbaan Zuid: “Daar liep het spaak. De financiële opzet
deugde niet en we kregen te kampen met flinke diefstallen. Uiteindelijk
smeekte de belastingdeurwaarder ons of we d’r alsjeblieft mee op wilden
houden. Dan weet je het wel. En daar zaten ze dan met een kind net op
de basisschool en geen nagel om aan onze kont te krabben. Maar wel met
een schuld van 250.000 euro.”
BESODEMIETERD
Ze hadden niet onmiddellijk recht op een uitkering dus was het
solliciteren geblazen. Daphne: “Jeroen en ik maakten er een wedstrijdje
van en ik won.” Want na vijf weken had ze een baan in Den Bosch als
detacheerder bij een verzekeringsbedrijf. Daphne: “Een lot uit de loterij
want op het moment dat ik die baan kreeg, waren alle planken van de
provisiekast schoon leeg. En kregen we een pasje voor de Voedselbank.
De eerste keer heb ik staan huilen bij de kar. Het kwam me zo onwezenlijk
voor. Maar ik kwam er hele mooie mensen tegen, pure oprechte mensen.”
Veel minder is ze te spreken over de bejegening door Sociale Zaken van
de gemeente Tilburg: “De consulent oordeelde heel hard over alles waar
we mee bezig waren. Hij had het gevoel dat wij als ex-ondernemers hem
besodemieterden en dat we onder valse voorwendselen een uitkering los
probeerden te krijgen. We werden voor leugenaars uitgemaakt. Dit was
een heel onrechtvaardige en onmenselijke behandeling. Juist omdat we
al zo diep in de put zaten.”

WNSP
Toen Daphne en Jeroen nog auto’s wasten hadden
ze een uitgebreid sociaal leven: “Iedereen kon bij
ons altijd terecht voor een maaltijd of een bed. Wie
goed doet, goed ontmoet, dachten we.” Dit bleek
deels te kloppen, alleen de overheid bleek geen
wilde weldoener. Uiteindelijk kwamen ze door de
hoogte van hun schuld terecht in het traject van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP).
Binnen vier tot zes jaar zouden ze dan van de
schulden af zijn. Daphne: “Wij deden er vier jaar over,
van 2010 tot 2014. We hebben veel geluk gehad.”
Wat je maar geluk noemt want ze moesten lang
rondkomen van zo’n €30, - per week terwijl ze in die
vier jaar maar acht maanden gebruik maakten van

bij de Vrouwenlunch in wijkcentrum De Nieuwe
Stede. En meldde ik me aan voor de Tafel van Een
waar ik kennismaakte met het Jump Movement
Programma van Ineke Hurkmans. Zo simpel dat je

“LELIJKE STAD MET MOOIE MENSEN”
de Voedselbank. Daphne: “Ik heb alle registers opengetrokken en via Facebookgroepen alles afgestroopt
om gratis aan kleding, voedsel en uitjes te komen. Al
gauw werd het een sport om ieder weekend iets te
vinden.”
JUMP!
Uiteindelijk was in 2014 de sanering afgelopen,
een maand daarna kwam de scheiding tot stand en
kreeg ze haar nieuwe stulpje in De Reit: “Daarvoor
woonden we in een dure huurwoning aan de
Korvelseweg. Geen fijne plek om te wonen met al
die verkeersherrie.” Aan het eind van de sanering
verloor ze haar baan door een burn out: “Maar ik had
ook tijd nodig om tot rust te komen. Ik was mezelf
behoorlijk kwijtgeraakt in die hectische periode.
Toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen, onder meer

denkt: hoe kan dit in hemelsnaam werken: ‘If we
all jump, we will move the world.’ Waar sta ik nu
en waar wil ik naar toe: jump! Een laagdrempelig,
zelf bekrachtigend, 7- stappen draaiboek dat mij
veel heeft gebracht.” Sinds kort heeft Daphne weer
een fijne baan bij Achmea Interpolis. “Een baan
met fantastische collega’s. Ik woon in een heerlijk
groene en rustige wijk, door de universiteit vlakbij
lekker multiculti; de ene keer spreek je Engels tegen
mensen, de dag erna Frans. Met veel buurtfeesten
en alle ruimte voor mijn kind om buiten te spelen.”
Hoe kijkt de geboren Goirlese naar de stad Tilburg?
“Tilburg is een lelijke stad maar de Tilburgers die
ik heb leren kennen, zijn mooi. Daarbij waren veel
sterke vrouwen, die overal een rol spelen in de
wijken. Ik kick op powervrouwen; wil graag hun
power delen!”
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Juridische informatie

LEG VAST DIE
VORDERING! (DEEL 2)
tekst: mr. Desirée Laureij

In mijn vorige column gaf ik aan dat het verstandig
is om vorderingen die kinderen, na het overlijden
van een ouder op de langstlevende partner van die
ouder hebben verkregen, goed vast te leggen.
Tegenwoordig worden vorderingen juist ook vaak
vastgelegd om te voorkomen dat in een AWBZsituatie de langstlevende naast het eigen vermogen
ook de vorderingen van de kinderen ‘op moet
eten’. Als de vorderingen van de kinderen nog
niet opeisbaar zijn, kan de langstlevende ouder
samen met de kinderen hierover een (aanvullende)
(vaststellings)overeenkomst sluiten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer geen testament is gemaakt
door de eerst stervende ouder of wanneer dit aspect
in het testament niet of onvoldoende is geregeld.
Nederlanders zijn automatisch verzekerd voor de
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).
Deze wet is overigens sinds 1 januari 2015 vervangen
door de Wet langdurige zorg (Wlz). Met deze
verzekering worden kosten gedekt van langdurige
zorg thuis of in een zorginstelling, wanneer je door
ziekte of een handicap afhankelijk wordt. Als je
langdurige zorg nodig hebt, moet je een deel van
die zorg zelf betalen. Dit is je “eigen bijdrage”. Deze
eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen én
van het vermogen. Voorheen was die eigen bijdrage
alleen afhankelijk van het inkomen en werd niet of
nauwelijks naar het vermogen van de zorgvrager
gekeken.
Sinds 1 januari 2013 wordt 12% van het vermogen
tot het inkomen gerekend; dit heet “vermogensinkomensbijtelling”. Feitelijk betekent dit dat als
men langdurige zorg nodig heeft, men ieder jaar
een deel van het vermogen moet inleveren als eigen
bijdrage. Het is niet uitgesloten dat de eigen bijdrage
in de toekomst nog verder vermogensafhankelijk
wordt.
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Positie van de langstlevende
Meestal wordt in testamenten - of als er geen
testament is in een overeenkomst tussen de ouder en
kinderen - bepaald dat vorderingen van de kinderen
opeisbaar worden zodra dit ertoe leidt dat de eigen
bijdrage verlaagd wordt. Vanaf het moment dat de
vorderingen opeisbaar zijn, kan de langstlevende
deze als schuld opvoeren in box 3. Dit kan ook
als de vorderingen niet daadwerkelijk worden
opgeëist, het feit dat ze opeisbaar zijn, volstaat. De
langstlevende is vanaf dat moment wel afhankelijk
van de kinderen.Als zij de vorderingen opeisen,
moet de langstlevende de erfdelen ook uitkeren.
De kinderen kunnen de langstlevende daar dan ook
toe dwingen, ook als de langstlevende de erfdelen
nog helemaal niet wil uitkeren. Het is mogelijk om in
een testament (of overeenkomst) te bepalen dat de
kinderen verplicht zijn om het uitgekeerde erfdeel
op verzoek van de langstlevende direct weer aan
de langstlevende uit te lenen. Daarmee verzwak
je mogelijk de effectiviteit van de clausule ten
opzichte van de overheid, maar je versterkt daarmee
de positie van de langstlevende.
Aangezien het bijzonder ingewikkelde materie
betreft, is het verstandig om je door de notaris goed
voor te laten lichten over je persoonlijke situatie.
Op de site van het CAK, de uitvoeringsinstantie van
de AWBZ, (www.hetcak.nl) kun je ook berekenen
hoeveel zorgkosten je kwijt zult zijn als je zorg
nodig hebt.

WELDADIG WARM WATER
Warm water is heilzaam. Baden worden al sinds oudsher in vele culturen
toegepast om te reinigen, te ontspannen en kwalen te behandelen, van
nierstenen tot slangenbeten. Het Romeinse rijk kende al badhuizen. Dat is niet
voor niets. Een lekker warm bad nemen is voor velen aanlokkelijk. Maar baden
heeft ook werkelijk gezondheidsvoordelen.
tekst Paula Stoormans

ONTSPANNING EN HERSTEL
Het warme water in een (bubbel-)bad of jacuzzi
ontspant vermoeide of gespannen spieren. Zelfs
een kort bad van enkele minuten kan ervoor zorgen
dat ons hele lichaam zich ontspant. Zo helpt een
warm bad het lichaam zichzelf te herstellen. Een
extraatje bieden bubbels die vitaliseren en de
massagekoppen van jacuzzi’s die specifieke delen
van het lichaam masseren.
NACHTRUST
Een bad is een natuurlijke manier om je slaperig te
maken omdat het je lichaamstemperatuur verhoogt.
Wanneer je eruit komt en je lichaam weer afkoelt,
maakt je brein melatonine aan. Hierdoor wordt je
doezelig en val je makkelijker in slaap.
VERSNELDE HARTSLAG EN STOFWISSELING
Warmte zorgt dat je hart sneller slaat. Hierdoor wordt
je bloedcirculatie beter en krijgen je spieren meer
zuurstof en voedingsstoffen aangevoerd. Dit zorgt
dat lichaamscellen makkelijker aangemaakt worden
en spieren sneller herstellen. Bovendien helpen een
versnelde stofwisseling en zweten (beide gevolgen
van de warmte) je lichaam om zich sneller van
schadelijke stoffen te ontdoen en overtollige kilo’s
kwijt te raken!
JE MENTALE TOESTAND VERBETERT
Hoewel warm water je lichaam ontspant, lijkt het op
onze geest een tegenovergesteld effect te hebben.
Na een warm bad voelen veel mensen zich scherper,
alerter en frisser. Het ontspannende effect zorgt er
waarschijnlijk voor dat we ons hoofd beter kunnen
leegmaken en daardoor beter gewapend zijn tegen
de dagelijkse stress. Het is dus essentieel om van het
bad moment te genieten.

SYMPTOMEN VERKOUDHEID
Heb je last van een snotneus? Een warm bad is
een goed middel om de symptomen te bestrijden.
De stoom van het water maakt je neus vochtig,
bestrijdt duizeligheid en helpt pijnlijke spieren te
ontspannen.
GENEESKUNDIGE STOFFEN IN BAD
Zoals gezegd kan een bad ook helpen om van
kwalen af te komen. Hoe en wat hangt af van wat
de kwaal en wat je smaak is:

Slapen:
lavendelolie is een goede oplossing.
Alertheid:
eucalyptusolie aan het water toevoegen.
Tot rust komen:
eucalyptus- of lavendelolie in het water.
Jeuk:
azijn, 2 koppen aan het water toevoegen.
Het ruikt misschien niet erg aangenaam maar
het verzacht wel.
Spierpijn:
2 koppen bitterzout gebruiken. Bitterzout
onttrekt het pijnlijk melkzuur aan je spieren.
Geheugen verbeteren:
Gebruik olie van salie in het water
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Nu in de boekhandel;

Verwen uzelf, een
vriend of geliefde met
onze fijne chocolade’s
en bonbons.
Kom gerust eens langs
in onze nieuwe winkel
we hebben een ruime
keuze uit heerlijke
bonbons, truffels en
chocolaatjes.

8,50 euro

Uw Chocoladespecialist
Huize Geers
Piushaven 20E
5017 AN Tilburg
Tel: 013 542 12 95
www.huizegeers.nl

Een Tilburgs
kleurboek
http://www.artweger.at/nl
met 13 prenten op groot formaat.
Een uitgave van:

Geopend op:
Di t/m Vrij 9:00 – 18:00 u.
Zaterdag 10:00 – 17:00 u.

Meer informatie, acties en
inspiratie? www.st-pieter.nl

336942_Adv_DeDraad_85x125.indd 1
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“IK DOUCHE GRAAG ”

Onder de douche
òf in bad?
Beide is mogelijk!
Het Artweger® Twinline
bad is nu te zien in onze
showroom in Tilburg.

“IK GA LIEVER IN BAD”

Kom langs in onze showroom
en laat u inspireren!

TILBURG
Broekhovenseweg 130d

EINDHOVEN
Bruggelaan 2 (ingang Herentalsweg)

© Puzzelcorner.nl
BEWEGEN

MASSEREN

RUST

BRON

NATUUR

SAMEN

BUITEN

ONTSPANNING

STILTE

ENERGIE

PARK

TUIN

HUMOR

PLANNEN

VERWENNEN

KRACHTIG

PLANTEN

WANDELING

LEKKER

PUUR

WELLNESS

LIEFDE

RELAXEN

YOGA

Stuur uw antwoord voor
5 juni naar:
Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.nl
U maakt kans op een van de boeken voor en
door Tilburgers van Gianotten Printed Media!
Zie www.deboekenfabriek.nl
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Denken en doen

TILBURG | RIJEN |
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BAAK

Problemen met uw kunstgebit of toe aan
een nieuwe?
Tandprothetische praktijk Baak maakt uw kunstgebit in
eigen huis met uitsluitend de beste materialen. Met ruim 25
jaar ervaring besteden wij op de Broekhovenseweg onze
allerbeste zorg aan uitstekende protheses. Ook hebben wij
contracten met de meeste zorgverzekeraars: bij kunstgebit
ouder dan 5 jaar is vergoeding bij zorgverzekeraar mogelijk.

Jules Baak

Gediplomeerd en ISO 9001 gecertiﬁceerd tandprotheticus

Bel voor een GRATIS adviesgesprek
Broekhovenseweg 33 • 5021 LA Tilburg

Baak

tandprotheticus

013 - 582 16 00 www.tppbaak.nl

Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op
implantaten)
• Reparaties en andere
prothetischevoorzieningen
Advies hierover? Maak nu een gratis
adviesgesprek bij onze praktijk. Vergoeding
via ziektekostenverzekering mogelijk.

Fibromyalgie in Actie (FIA).

Heeft u fibromyalgie? Altijd pijn? Bij OCA
Tilburg kunt u terecht voor een gespecialiseerd
behandelprogramma. Dit is een programma
dat is ontwikkeld door de Sint Maartenkliniek
in Nijmegen.
Intresse?
Neem gratis en vrijblijvend contact op met
OCA Tilburg, tel 013-535 87 01.
Zie ook www.oca.nl

NIEUW: LES-LOKAAL IN TILBURG!
EEN SCHOOL WAAR IEDEREEN GRATIS
LESSEN KAN VOLGEN OF GEVEN
Geïnspireerd door een studiereis naar Londen ontstond het idee om een zogenoemde
“recovery college” op te zetten (recovery = herstellen, red.). In Tilburg heet dit
LeS-lokaal. LeS staat voor Leren en Samendoen. De eerste gratis lessen startten
in november 2015 en waren een groot succes.
tekst & fotograﬁe Nicole Verschueren

PLEZIER, MEEDOEN, SAMENDOEN
LeS-lokaal is een initiatief van SMO Traverse en
Fameus (onderdeel van GGzBeburg), maar wordt
door een groep vrijwilligers georganiseerd. “Dat
doen zij vol passie en enthousiasme! En daar zijn
we trots op”, vertelt Maarten Heisen, teammanager
Intramurale voorzieningen bij SMO Traverse.
Cliënten van Traverse hebben met elkaar gemeen
dat zij door verschillende problemen dakloos
werden of dreigen te worden. Onder professionele
begeleiding wordt intensief gewerkt om weer
grip te krijgen op het eigen leven en deel te
kunnen nemen aan de maatschappij. “Het gaat om
mogelijkheden die mensen hebben” zegt Maarten
Heisen. En werken aan persoonlijke ontwikkeling
geeft mensen meer eigenwaarde en een positiever
zelfbeeld. Persoonlijke ontwikkeling is voor iedereen
belangrijk; of je jong of wat ouder bent, een
moeilijke tijd achter de rug hebt of gewoon graag
iets nieuws leert. Dus alle Tilburgse leergierigen
zijn van harte welkom bij LeS-lokaal. Naast kennis
opdoen, ontmoet je er anderen en staat plezier
centraal.
BEZOEK LES-LOKAAL
Breng gerust eens een bezoekje aan LeS-lokaal.
Je bent elke dinsdag tussen 10.00 en 16.00 uur
van harte welkom aan de Haydnstraat 260 in
Tilburg. Het huidige lesprogramma vind je op
www.smo-traverse.nl. Aanmelden is niet nodig.
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LES-LOKAAL; EEN VRIJPLAATS VOOR IEDEREEN
Iedereen die wil, kan deelnemen aan de lessen van
LeS-lokaal; ongeacht achtergrond, opleidingsniveau,
cultuur of leeftijd van personen. Actief deelnemen
aan de les of liever alleen luisteren? Iedereen vult zijn
deelname in op een manier die bij hem of haar past.
Programma naar wens
Elke drie maanden verandert het lesprogramma. Het
vorige bestond uit gitaar-, Spaanse-, geschiedenis- en
Nederlandse lessen. Studenten kunnen zelf bepalen
welke lessen in het lesprogramma opgenomen
worden. Of misschien ben jij een expert in jouw hobby?
Dan bestaat de mogelijkheid hier les over te geven.
Kom in actie
Wil je zelf een les volgen of geven? Het mooie van
LeS-lokaal is dat het geheel vrijblijvend is en er geen
kosten aan verbonden zijn. Mail de vrijwilligers van
LeS-lokaal via leslokaaltilburg@outlook.com. Zij gaan,
indien mogelijk, op zoek naar een docent die deze les
aanbiedt of kijken of er mogelijkheden zijn om jouw
les aan te bieden.

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.

Laat uw geheugen u weleens in de steek?
Hebt u iemand in uw omgeving die vergeetachtig is?
Valt die zorg u zwaar?
Vindt u het belangrijk om zo lang mogelijk in uw
eigen omgeving te kunnen blijven wonen?
Vindt u persoonlijke aandacht en begeleiding
belangrijk? Dan is Convivio iets voor u.
Convivio Wonen
Lange Nieuwstraat 158
5041 JD Tilburg
Wonen in Villa Anna
Onze bewoners van Villa Anna aan de Lange Nieuwstraat
hebben een dagelijks levensritme. Onze medewerkers
verlenen zorg vanuit een huiselijke relatie. Ze stellen
de sfeer, behoeften en wensen van bewoners centraal.
Het motto van Villa Anna: zorgen dat wat gewoon
zou moeten zijn ook gewoon is, namelijk persoonlijke
aandacht en zorg. Gezelligheid delen we met iedereen
en speciale momenten vieren we met elkaar. Zo ontstaat
vanzelf een ongedwongen samenzijn in een huiselijke
sfeer. Dit roept veel herinneringen aan vroeger op, wat
past bij achtergrond en leefwereld van de bewoners.
Convivio Dagbesteding
Kobaltstraat 13, 5044 JK Tilburg, heeft een ruim
pand met een mooie binnentuin. Hier genieten
onze deelnemers al vroeg in het jaar van de eerste
zonnestralen. Onze dagbesteding ligt vlakbij het
Wandelbos.
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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 4 plussen van Convivio
+ Convivio heeft persoonlijke aandacht en begeleiding
hoog in het vaandel.
+ Convivio biedt gastvrijheid, rust, geborgenheid en 		
plezier.
+ Convivio heeft zowel 24 uurs zorg als 			
dagbesteding voor de ouder wordende mens met 		
geheugenproblemen.
+ Convivio heeft eigen chauffeurs die u uit en 		
thuis brengen van en naar de dagbesteding aan de 		
Kobaltstraat.
Vergoedingen Iedereen met een indicatie voor
Dagbegeleiding of individuele begeleiding kan zich bij
Convivio aanmelden. Vergoedingen zijn te krijgen via de
WMO (gemeente) en de WLZ (zorgkantoor).
Deelname is mogelijk vanaf 4 uur per dag tot maximaal
5 hele dagen per week. Tevens zijn wij op zaterdag van
09.00 – 16.30 uur geopend.
Interesse? Zie www.convivio-zorg.nl
Convivio Dagbegeleiding & Wonen.
Elleke Inderfurth-Veenendaal of
e.inderfurth@convivio-zorg.nl

PRIJSVRAAG

KENT U DEZE HELDEN VAN WILLEM II?
WIN DAN KAARTJES!

Al sinds 1896 is Willem II dé voetbaltrots van Tilburg. Een club met
een rijke historie, diepgeworteld
in de Tilburgse samenleving.
Maar wat weet u eigenlijk
over de geschiedenis van de
Tricolores? Weet u zonder
twijfelen wanneer Willem
II de beker won, wanneer
de club in de Champions
League speelde en kent u
de tekst van het clublied uit
uw hoofd? Dan zijn de hieronder afgebeelde stoere kerels
voor u ook zeker bekend.

tijden afgebeeld, de speler van de eeuw
en de speler met de meest gespeelde
wedstrijden voor de Tricolores.
Weet u wie dit zijn en welke
bijzondere titel zij dragen?

Mail het nummer van de
foto, de voor- en achternaam
van de oud-speler en de
titel die bij hem hoort
naar
info@willem-ii.nl
Vermeld uw naam, adres en
telefoonnummer en maak
kans op twee kaartjes voor
de eerste thuiswedstrijd van
het nieuwe seizoen. We verloten
meerdere setjes kaarten.

Op de volgende foto’s ziet u drie
clubiconen. Zo is de topscorer aller-

1

2

3

Lijkt het u leuk om de club en haar historie beter te leren kennen? Dan is een stadiontour wellicht een leuk
idee. Tijdens deze tour kunt u, onder leiding van een ervaren Willem II gids, een kijkje nemen op plaatsen waar
u normaal gesproken niet komt. Wellicht kunt u aansluitend ook nog een kijkje nemen bij de training.
Een stadiontour is mogelijk op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren en kost slechts € 5,- per
persoon. De rondleiding duurt ongeveer één uur en is beschikbaar voor groepen vanaf 10 personen.
U dient vooraf te reserveren.
Let op: als de spelersgroep aanwezig is, bestaat de mogelijkheid dat niet alle ruimtes bezocht kunnen worden.
Kijk voor meer informatie over de stadiontour op www.willem-ii.nl.
De Draad |

31

NIEUW: BUURTBUHNE ESTAFETTE
De eerste editie van Buurtbühne was in het najaar
van 2015. Dit initiatief van ContourdeTwern en Artfact krijgt in 2016 de vorm van een estafette, want
kunst geef je natuurlijk door. In wijken en buurten
zit vaak veel (amateur) kunsttalent, dat vraagt om
een podium. Elke editie van Buurtbühne is een mix
van diverse kunstdisciplines zoals zang, dans, toneel,
graffiti, fotografie of beeldende kunst. Naast korte
optredens kan een Buurtbühne ook bestaan uit
exposities, try-outs en sneak previews. Zo maak je als
bezoeker kennis met talenten uit je eigen buurt of
wijk. Ben je zelf een (amateur) kunstenaar? Dan is de
Buurtbühne een mooie gelegenheid om te exposeren
of op te treden. Meer informatie: dionnerijnen@
contourdetwern.nl, www.art-fact.nl/buurtbuhne of
www.contourdetwern.nl/buurtbuhne
De data van de Buurtbühne estafette:
- zondag 29 mei: wijkcentrum Heyhoef
- woensdag 1 juni: wijkcentrum De Baselaer (o.v.b.)
- donderdag 2 juni: wijkcentrum De Nieuwe Stede
- vrijdag 3 juni: MFA Zuiderkwartier
- zondag 5 juni: wijkcentrum Heyhoef

NIEUWS

GAREN

Op zaterdag 28 mei, maandag 30 mei, dinsdag 31
mei en zaterdag 4 juni zijn er ook Buurt- bühnes
maar de locaties zijn nog onbekend. Die worden
bekendgemaakt op een van de bovenstaande sites.

WEBSITE MAATSCHAPPELIJK
STEUNSYSTEEM (MSS) LIVE!
Het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg wordt
gevormd door vier organisaties: GGz Breburg, RIBW
Brabant, Novadic-Kentron en Thebe Thuisbegeleiding.
MSS helpt mensen op het psychosociale vlak. Dat
kan gaan om eenzaamheid, mensen met psychische
problematiek, mensen die uit een opname komen,
verslaving- of ouderdomsproblemen. MSS Tilburg is
laagdrempelig en vrij toegankelijk. En heeft als doel
terugkeer in de wijk, rehabilitatie, terugvalpreventie
en zorgen dat mensen stappen maken op de
participatieladder. De verschillende expertise
binnen de vier organisaties zorgt voor optimale
ondersteuning. Dit gebeurt vaak met vrijwilligers
en ervaringsdeskundigen die bij deze organisaties
zijn aangesloten. MSS is al langer actief binnen de
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gemeente Tilburg maar sinds kort dus ook online te
raadplegen. Op de site staat veel informatie en ook
ervaringsverhalen zodat iedereen kan lezen wat MSS
voor iemand kan betekenen. Zie www.msstilburg.nl

BIERTJE, BARBECUEN EN BUBBELEN
Stadsstrand Waterjump is in mei weer terug op de
oude, vertrouwde locatie aan de Twentestraat. Tot 1
oktober 2016 krijgen jong en oud er weer een zomers
welkom. Stadsstrand Waterjump is enorm populair bij
Tilburgers; de organisatoren ontvingen al aanvragen
voor verjaardagen van 95-jarigen! De strandtent,
palmbomen, bbq’s en buitenbar zijn als vanouds
present; nieuw dit jaar zijn de enorme karpers bij
het Stadsstrand en extra eettentjes. Bubblevoetbal,
vluchtelingenverhalen, silent disco maar ook yoga en
health completeren het programma.

BLIJVERSLENING VOOR OUDEREN
De ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen) is zeer te spreken over de zogenaamde
Blijverslening van het Stimuleringsfonds Nederlandse
Gemeenten (SVn). Op deze manier kunnen
ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen.
De lening moet worden gebruikt om het huis
levensloopbestendig te maken. Bijvoorbeeld door
het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de
begane grond. De Blijverslening kent twee varianten:
een consumptieve lening en een hypothecaire lening.
Wie ervoor in aanmerking komt kan minimaal €
2500 en maximaal € 10.000 consumptief lenen of
€ 50.000 hypothecair. Alle ouderen met voldoende
draagkracht komen in principe in aanmerking voor
een Blijverslening.
Wel geldt voor een consumptieve lening een
leeftijdsgrens van 76 jaar, voor een hypothecaire
lening is die grens er niet. “Gemeenten mogen zelf
bepalen of ze deze lening aan gaan bieden”, zegt
directeur Den Haan van de ANBO, “maar wij roepen
ze daartoe op. Senioren kunnen op deze manier,
eenvoudig gefinancierd, prettig blijven wonen. En
zullen minder een beroep doen op de Wmo dus dan
is er ook geen ANBO Hulpfonds Woningaanpassingen
meer nodig.”

AWESOME FOUNDATION ROCKS!
Bedenk een verrassend idee waarmee je de
binnenstad van Tilburg verrijkt en verdien € 1000,om dat idee uit te voeren. Dat is het simpele concept
van de Awesome Foundation dat is overgewaaid
uit Amerika. Initiatiefnemer Thomas Michielsen
richtte de Tilburgse afdeling op en sindsdien zijn
al heel wat mooie, leuke en gekke ideeën de revue
gepasseerd. Waarom eigenlijk geen kabelbaan in de
Tilburgse binnenstad? In Boston werden bijvoorbeeld
schommels opgehangen door de hele stad. Isa Bours
won de eerste pitch met haar idee om eenzame
ouderen op pad te sturen met jongeren naar een
stukje Tilburg waar ze dan aan de hand van een oude
foto hun verhaal kunnen doen. Onder de titel ‘Jong
en oud, Tilburg blijft goud!’ De tweede pitch werd
gewonnen door Anneroos Goosen met haar idee om
in Tilburg gevestigde vluchtelingen wegwerpcamera’s
mee te geven.

Shantykoor Nooit te Water

Zie je Tilburg eens vanuit het perspectief van een
ander. Of wat te denken van het Oud Tilburgse Fiets
Duiken waarmee je met een zelfgemaakte fiets de
Piushaven induikt. Aan gekke en waardevolle ideeën
duidelijk geen gebrek. De volgende pitch is begin mei.
Zie Awesome Foundation op Facebook.

TWEEDE OPSTAPBUS
Op 31 maart werd de nieuwe OPSTAPbus
gelanceerd, de tweede bus van de voormalige
BoodschappenPlusBus. Vindt u het leuk met anderen
activiteiten te ondernemen? Neem dan contact op
met het Servicebureau van de OPSTAPbus via
tel 013 572 83 89 en geef uzelf gratis op.
Het activiteitenprogramma is te zien op www.
contourdetwern.nl/opstapbus.

Edwin Kock (MVI) en coordinator Sandra van de Hoogen
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EEN
PASSIE
VOOR
LASSIE
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DE PASSIE VAN
AD MOMMERS

Een mailtje van Ad Mommers. ‘Ook ik heb een hobby
en daar ben ik al ± 65 jaar geleden mee begonnen
en nog dagelijks mee bezig’, schrijft de 85-jarige
Tilburger, ‘het gaat over honden, ook al heb ik ze nu
niet meer in levenden lijve’. Mommers woont met zijn
vrouw Ton acht hoog in de Grote Eik aan de Hart van
Brabantlaan. “Als ik over honden praat, praat ik over
Schotse herdershonden”, steekt hij meteen van wal.
Zeker oudere lezers zullen nu allicht denken aan Lassie,
misschien wel de beroemdste filmhond ooit. “Ze worden
ook wel collies genoemd”, vervolgt Mommers. “Elke
middag ben ik er mee bezig tot een uur of zeven. Ik ben zo
blij dat ik die hobby heb - ik zou me anders doodvervelen.”
Zijn eerste collie kocht hij in 1951. “Lady heette ze. Ik was
er meteen weg van. Elf jaar heb ik ze gehad. Het was een
Schotse herdershond van het Hollandse type.” Rond 1961
kwam ‘het Engelse type’ in de mode - vanwege de Lassierage - en drie jaar later kocht Mommers in Engeland een pup
van dat type. “Mywicks Lady Jane was de naam. Daarmee ben
ik internationaal kampioen geworden en ik heb er een paar
nestjes mee gehad.” Helaas kon Ad geen hond meer houden
toen hij, onder meer om gezondheidsredenen, naar deze flat
moest verhuizen. Dat betekende overigens absoluut niet het
einde van zijn passie voor Schotse herdershonden. “Want ik
ben doorgegaan met het verzamelen van stamboomgegevens
over de hele wereld”, zegt hij en laat op zijn website (www.
roughcollie.nl) een ongelooflijke hoeveelheid gegevens zien.
“Ik zit nu op 211.670 honden - de oudste is van 1868 - en heb
ook ruim 75.000 nestregistraties opgenomen.” Hij heeft met zijn
unieke collectie al eens de Duitse Collies Revue gehaald. En bijna
elke dag komen er nieuwe gegevens bij. Wat gaat er straks met
deze verzameling gebeuren? “Dat vraag ik me ook af”, antwoordt
Mommers ietwat triestig. “Ik zou niet weten wie de moed heeft om
hiermee verder te gaan.”

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
tekst & fotografie Joep Eijkens
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OVER DE DREMPEL VAN BOOKS 4 LIFE
Tweedehandsboekenwinkel Books4Life bevindt zich binnen Tilburg University.
Een goede plek voor zowel jong als oud om voor een prikkie een goed boek kopen.
En je dient er ook nog eens een goed doel mee want 90% van de opbrengst gaat
namelijk naar zulke doelen.
tekst & fotograﬁe Hans Peters

Je moet eerst een ‘denkbeeldige’ drempel over
om de winkel te bezoeken. De campus is immers
een plek waar je niet dagelijks komt. Ook vergt
het wat moeite om de winkel te vinden. In het
souterrain van het Cobbenhagengebouw namelijk
zit Books4Life. Goede doelen coördinator Tony
Liem: “Het loont zeker de moeite om bij ons over
de drempel te komen: we hebben al boeken
vanaf 2 euro. Een goede collectie van literatuur,
studieboeken, kinderboeken, romans, thrillers,
reizen, geschiedenis, antiek en Tilburgia.” Ook via
internet kun je boeken aanschaffen van Books4Life.
Via Marktplaats, Bol.com en Boekwinkeltjes.nl.
KWALITEIT VOOROP
Je kunt ook boeken doneren. Tony: “Let wel, we
nemen niet alles aan. De boeken mogen niet
gehavend, beschimmeld of vochtig zijn. We willen
niet interen op kwaliteit. We krijgen ook wel eens
nieuwe studieboeken binnen. En boekhandel LiviusDe Zevensprong gaf ons nieuwe boeken cadeau
bij hun verhuizing. We werken ook samen met Het
Boekenschop aan de Bredaseweg. Als een boek hier
niet te koop is, verwijzen we altijd naar hen door.”
De opbrengst van de verkoop gaat voor 50% naar
Amnesty International en Oxfam Novib en voor
40% naar lokale doelen als Stichting Broodnodig of
Stichting Van Hand tot Hand. De 36 (!) vrijwilligers
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kunnen zelf goede doelen aandragen. Dit jaar was de
opbrengst goed voor zo’n 17.500 euro. Is er ooit iets
bijzonders gedoneerd? Winkelcoördinator Marijke
weet het meteen: “We krijgen soms bijbels en
psalmboeken. Daar zat een boek bij met zilverbeslag.
Hier hebben we advies over ingewonnen bij de
Refter; bleek dit 75 euro op te brengen. Onlangs zat
er een uniek Berbers woordenboek bij. Dat hebben
we op Marktplaats gezet en was meteen de dag erna
verkocht voor 50 euro. Maar het meest bijzondere
was toch wel een Frans boekje vol met bidprentjes.
Daar zat een bidprentje bij van de Belgische koningin
Astrid!” Books4Life is de universiteit dankbaar.
Tony: “Al elf jaar worden we door hen gefaciliteerd.
Verder werken we hard aan onze zichtbaarheid.
Door deel te nemen aan de activiteiten van Tilburg
University als Night University maar we staan ook
met boekenstands bij Groenrijk en Cinecitta. En
deden we mee aan Wereldboekendag op 23 april in
de Centrale Bibliotheek.”
Books4Life, Tilburg University, Cobbenhagen
Building (C045), Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg.
Openingstijden van ma – vr van 10.00 – 17.00 uur.
Zie ook: www.books4lifetilburg.nl. Wilt u boeken
doneren? Bel dan 013 466 36 80. Houd ook de Facebookpagina in de gaten met leuke aanbiedingen en
prijsvragen. Like de pagina dan mis je niks!

DRAADLOOS

IPAD INLOOP IN MFA HET ZUIDERKWARTIER:

“SAMEN LEREN WE ELKE WEEK BIJ!”
Er hangt een geanimeerde sfeer in de huiskamer van MFA Het Zuiderkwartier. Zeker tien wijkbewoners kijken
vol verwachting naar hun tablet, waarop twee vrijwilligers hun de fijne kneepjes trachten bij te brengen.
Sociaal werker Sule Kaplan kijkt glimlachend toe: “We zijn in 2014 begonnen met de gratis IPad inloop op
donderdagmiddag en er was al meteen veel animo, ook buiten de wijk. Drie vaste vrijwilligers zijn elke week
aanwezig. Ze hebben allemaal een IPad-basistraining gehad in de bibliotheek. De een heeft een achtergrond
in de ICT en springt bij als er een technisch probleem is. De anderen vinden het fijn om uitleg te geven en zijn
ook heel enthousiast. Daarnaast is dit ook een ontmoetingsmoment voor wijkbewoners.”
EEN OP EEN
De IPad sluit zeker aan bij de behoeftes van de senioren onder ons. Als handzame computer waarbij alles
in een A4 pakketje is verpakt. Met een aanraakscherm zonder los toetsenbord of losse muis. Gemakkelijk
draagbaar, met grote letters en afbeeldingen en pagina’s i.p.v. linkjes. Wilma Melis is vrijwilligster vanaf het
eerste uur: “Er zijn al veel senioren met een IPad. Maar vaak kennen ze de mogelijkheden niet. Hun kinderen
hebben vaak niet zoveel geduld. Dan hebben ze de tablet wel helemaal ingesteld maar de verdere uitleg
gaat voor ons mam veel te snel. Hier doen we dat één op één en kan iedereen elk moment aanhaken.”
IEDERE WEEK BIJLEREN
Wat willen ouderen van hun IPad? Wilma: “Ze willen een Facebookpagina zodat ze met een druk op de knop
bijblijven; vooral bij het leven van hun naasten. Of skypen (op de tablets waarmee je kunt bellen dan) met
familie of verzorgers. Ze willen spelletjes doen. Wordfeud en Farmville zijn erg populair onder senioren.
Maar ze willen ook foto’s opslaan en kunnen bewerken. En eventueel ook internetbankieren.” Je kunt muziek
luistern met de IPad, kijken hoe laat de trein gaat maar ook boeken lezen en tv of film kijken. Dan hoef je niet
meer met een vergrootglas naar het tv-scherm te kijken. Je kunt zelfs apparaten in huis bedienen vanaf je
tablet. Wilma: “Vaak hebben we ook een bijeenkomst waar een facet helemaal uitgediept wordt. Ik zelf vind
dit een enorm leuke uitdaging. Je krijgt zulke dankbare respons. Zij leren iedere week bij en ook wij leren
iedere week bij. Er is voorlopig nog geen einde aan de mogelijkheden!”

MEER INFO:
MFA Het Zuiderkwartier,
Wassenaerlaan 38, tel 013 – 535 32 55
IPad inloop: iedere donderdagmiddag van
13.30 – 15.30 uur
Contactpersoon: Sule Kaplan, sociaal werker
ContourdeTwern.
E: sulekaplan@contourdetwern.nl
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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

Wij horen graag wat u van het magazine vindt en misschien heeft u zelf
sprankelende ideeën voor De Draad. Laat het ons weten!
Wij zoeken uitbreiding van 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 binnen drie weken retour.
Wilt u De Draad NIET ontvangen? Maakt u dit dan kenbaar door uw 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 of
postbus 3078, 5003 DB Tilburg. tel 013 583 99 99

NIEUWE WEBSITE

Vol trots presenteren wij vanaf week 20 onze nieuwe, dynamische website!
Checken via www.dedraadmagazine.nl
Graag horen wij uw mening.

Hoofdredactie
Betty Montulet

COLOFON

GRAAG UW MENING

Eindredactie
Hans Peters
Betty Montulet
Zakelijke coördinatie
Paula Schoormans
Redactioneel
Joep Eijkens
Mr. Desirée Laureij
Betty Montulet
Hans Peters
Puzzelcorner
Paula Schoormans
Nicole Verschueren
Vormgeving
Webkader

DE JUISTE ANTWOORDEN
Op de puzzel in Duurzaam Budget is:
“LENTEWEER” het goede antwoord
Uit de vele goede oplossingen zijn 2 prijswinnaars geloot en dat zijn:
De heer Theo van der Hall uit Tilburg en de heer Sjef Roosen uit Berkel-Enschot
Van harte gefeliciteerd met uw prijs! En dat is deze keer een van de boeken voor
en door Tilburgers (Gianotten Printed Media).

FOTOQUIZ

De juiste antwoorden op de
zijn:
1) A: Het Faxx-gebouw 2) B: St. Josephstraat 3) B: NS-plein 4) D: Trouwhof
5) D: Moskee Assunnah 6) A: Onze Lieve Vrouw ter Nood
De winnaars zijn mevr. A. Cools, Udenhout en mevr. F. Broeders, Berkel-Enschot,

Fotografie
Joep Eijkens
Hans Peters
Paula Schoormans
Acquisitie
Hans Peters
Paula Schoormans
Oplage:
37.500 exemplaren
Verspreiding geschiedt
door vrijwilligers en
de Diamant groep
Drukwerk:
Gianotten printed media

Van harte gefeliciteerd met uw prijs!

VERANTWOORDING
De Draad nummer 2, 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 5 juni 2016 richten aan:
Redactie De Draad p/a ContourdeTwern, Spoorlaan 444,
5038 CH, Tilburg. Tel 013 583 99 99 of
E: dedraad@contourdetwern.nl
Zie ook: dedraadmagazine.nl

Cover:
Bram
De Draad wordt gedragen
door: Gemeente Tilburg,
ContourdeTwern, Thebe,
Stichting De Wever,
RIBW Brabant, Buro Maks,
GGz Breburg, Feniks,
Stichting Maaltijdenexpres,
Stichting La Poubelle,
SMO Traverse
en OCA Stuyvesant.
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TON VAN DE KLUNDERT
BIEDT ALTIJD DÉ
RIJWIELOPLOSSING!
Al 80 jaar is Ton van de Klundert in Tilburg een begrip in tweewielerland.
Vakbekwaamheid, vriendelijkheid, service en hoge kwaliteit: dat is Ton van de Klundert!

Ton van de Klundert,
uw adres voor: nieuwe (elektrische)
fietsen, scooters en motorscooters
gebruikte, goede fietsen,
brommers of scooters.
een deskundige en snelle reparatie.
een groot assortiment accessoires
en onderdelen.
Overtuig uzelf en kom eens
kijken bij één van onze filialen:
Watertorenplein 4, 013-468 32 89
Paletplein 31, 013-467 47 30

Te DRUK om langs te komen?
Kijk eens op onze WEBSHOP:
vandeklunderttweewielers.nl
Wij bieden gratis bezorging
vanaf € 40,- en levering binnen
2 werkdagen.
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