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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.

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT

Zit u niet goed in uw bank of fauteuil?
Heeft u regelmatig last van uw rug?
Zit u met een kussentje hier en een kussentje daar?
Heeft u steeds meer moeite met opstaan?

Laat u dan eens adviseren voor een écht goede stoel.

Kerkstraat 91A Oisterwijk  Tel: 013 - 521 22 23 
www.vanwijkzitspecialist.nl

Open: woe. t/m za. van 10.00 tot 17.00 u. of op afspraak.

Maak een afspraak 
met zitspecialist
Miranda van Wijk
voor advies en pas-
sing in onze show-
room of bij u thuis!
T: 013 - 521 22 23
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39 Colofon / Verantwoording/ Uitslag puzzel

VOORWOORD
Deze zomereditie ( juli/augustus) van De Draad 
heet Wijkzaam en dat is geen toeval. Want 
er groeit en bloeit van alles in de wijken en 
niet alleen uitbundig groen, noem maar op: 
de Buurtbühne, Beter een goede Buur(t), de 
Buurtconciërge, de Buurtverbinder, de Stadstuin 
in Theresia, de Wijk Helpt, het Maatschappelijk 
Steunsysteem in de wijk, de dorpsondersteuner, 
de Buurtapp etc. Alles om de wijk leefbaar te 
houden.

Het begrip Wijkzaam kun je opvatten als een 
samentrekking van wijk en waakzaam en 
dat wijst ook op veiligheid in de wijk, een 
belangrijk ding natuurlijk, zie hiervoor BuurTent 
(pg 23). Maar wij bedoelen met wijkzaam 
vooral het streven naar samenredzaamheid 
of “zelfzorgzaamheid”, zoals een van de 
bestuurders van Stadstuin Theresia (pg 4-5)  
het zo mooi formuleert.

Of je met al die sociale initiatieven in de wijk het 
definitieve antwoord hebt op de nostalgische 
hang naar vroeger? Toen iedereen in de 
straat elkaar nog kende en drie generaties 
buurtgenoten alle zomeravonden buiten 
voor het huis, gezellig zaten te  keuvelen tot 
zonsondergang? Nee, dat denk ik niet. Een 
initiatief als SuperZorg in Den Haag waarbij 
caissières van Albert Heijn oudere klanten 
in de gaten moeten gaan houden, werd met 
hoon overladen. Dus, mocht je teveel snoep en 
drank in je mandje hebben en te weinig sla of 
je pincode een beetje zijn vergeten, dan word 
je meteen aan een hulpverlener overgedragen!? 
Daarvoor zijn we anno 2016 toch net iets teveel 
op onze privacy gesteld geraakt.

En tot slot: het is weer juli, tijd voor de grootste 
attractie in de grootste wijk van de stad: de 
Tilburgse kermis. Lunchroom de Carrousel 
brengt u alvast in kermisstemming en lest best; 
de 96-jarige Ria van Dijk vertelt over haar passie: 
al 60(!) jaar fotoschieten op de kermis. 

Een mooie zomer toegewenst.

Betty Montulet

INHOUD

DE DRAAD
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DE WIJK IS STADSTUIN  
THERESIA EEN ZORG
Klonk vroeger het gelach van kinderen door de gangen van de school, 
tegenwoordig gonst er het geroezemoes van wijkbewoners. Voormalig 
basisschool De Stappen in de wijk Theresia is sinds juli officieel Stadstuin 
Theresia: een bruisend buurtcentrum voor en door bewoners van de wijk 
Theresia. Dit ging niet zonder slag of stoot.
tekst: Betty Montulet & Hans Peters/ fotografie Hans Peters

De wijkbewoners onderhouden en exploiteren de 
Stadstuin helemaal zelf; van het beitsen van de 
barkrukken tot het organiseren van welriekende 
knoflookfeesten. De volgende is trouwens in 
september! De weg ernaartoe was lang, steil en 
kronkelig maar nu is het dan zover. Bestuursleden 
Hans van den Muijsenberg en Peter Vermijs: “Na 
acht jaar zwoegen, openen we op deze plek een 
kleinschalig wijkcentrum. Voor en door de buurt!”

HISTORIE
In 2008 kwam het karakteristieke jaren dertig 
schoolgebouw vrij. De wijkbewoners wilden sloop 
voorkomen en zagen hun kans schoon om een 
eigen buurthuis te starten. Hans: “Rond dezelfde 
tijd kwam de discussie over de WMO en de 
participatiemaatschappij op gang, waarbij steeds 
meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht 
van bewoners en de buurt. Onze plannen kwamen 
exact op het juiste moment en pasten precies in 
het straatje van de gemeente.” De stichting, de 
gemeente en projectontwikkelaar Van der Weegen 
ondertekenden in 2009 een convenant om de plannen 
tot een succes te maken.

ZORGTUIN
Het gebouw werd behouden en kreeg een nieuwe 
bestemming. Een deel werd verbouwd tot vier nieuw- 
bouwwoningen en zeven schoolwoningen. En het 
restgebouw  werd  een klein buurthuis met spreek-
kamer, ontmoetingsruimte, douche, een goed 
uitgeruste keuken en aangepast toilet. Met als kers op 
de taart een fraai omsloten, intieme, semi-publieke 
binnentuin. Anno 2016 is Stadstuin Theresia meer dan 
alleen een buurthuis met sociale activiteiten. Want 
in de binnentuin verrees ook een paviljoen. Hans: 

“Dat tuinpaviljoen verhuren we aan Zorgatelier de 
Binnentuin, een dagbesteding voor mensen met een 
psychische en/of lichamelijke beperking, autisme en 
NAH (niet-aangeboren hersenafwijking – red.). Samen 
met hen willen we activiteiten voor wijkbewoners 
organiseren, zodat alle doelgroepen elkaar kunnen 
ontmoeten. Daarnaast zijn we een van de weinige 
buurthuizen die ook op zondag open is, vooral om 
eenzaamheid tegen te gaan.” De werkgroep ‘Zorg in 
de Buurt’ faciliteert en versterkt de eigen kracht van 
Theresia. Peter: “De wijk is ons in de eerste plaats een 
zorg. Wij praten hier liever over zelfzorgzaamheid 
dan zelfredzaamheid. We willen wijkbewoners 
stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. Er zijn plannen voor een prikpost en een 
wondverzorgingspost van Thebe.” Hans: “We willen 
in de buurt mantelzorg aanbieden en spreekuren 
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instellen van een diëtiste en wijkverpleegkundige. En 
een boodschappendienst voor ouderen of mensen die 
slecht ter been zijn, staat ook op het verlanglijstje.”

AMBTELIJKE MOLEN 
Door de kredietcrisis en de ambtelijke molens die 
knarsend draaien stagneerde de ontwikkeling van 
de Stadstuin de afgelopen acht jaar behoorlijk. Peter: 
“De samenwerking met de gemeente verliep goed. 
Maar de onderlinge communicatie daar is wel een 
probleem. Vaak kon je met de ene afdeling goed 
door een deur en gooide de andere die weer op 
slot. Hadden wij een kratje bier aan laten rukken 
voor de harde werkers van de bouwploeg, komt een 
overijverige ambtenaar informeren of er wel een 
horecavergunning is aangevraagd!” 

FILMAVOND OP TERRAS
De wijk Theresia kenmerkt zich, behalve door de 
bouwstijl uit de jaren dertig, door zeer actieve 
bewoners. Hans: “Van oudsher nemen bewoners 
uit Theresia veel initiatief. Daarom is onze Stadstuin 
ook geen toeval. Van stamppotavonden tot 
knoflookfestijnen, van yoga tot toneellessen, 
muzieklessen en massage. Wat bewoners ook willen; 
in goed onderling overleg is veel mogelijk. In de tuin 
kan ’s zomers genoten worden van een smakelijke 
buurtbarbeque, een jeu-de-boule wedstrijd of 
van koffie op het terras tijdens een filmavond.” 
Voor grootschalige activiteiten kan altijd worden 
uitgeweken naar MFA Het Spoor. 

RESULTAAT MAG ER ZIJN
De geldkraan moet wel blijven stromen. Hans: “We 
krijgen geen subsidie van de gemeente. Daarom 
verhuren we het tuinpaviljoen en andere ruimte 

aan een sportmasseur en yogadocent. Ook de 
ontmoetingsruimte kan gehuurd worden. Met 
deze exploitatie zijn we kostendekkend. Daarnaast 
vroegen we een ontwikkelingssubsidie aan voor 
zorgactiviteiten in de breedste zin van het woord; 
zoals bijvoorbeeld groeneducatie voor basisscholen 
of een boodschappendienst voor minder valide 
of oudere buurtgenoten. Vanaf 2017 moeten we 
helemaal zelf onze broek ophouden.” Ondanks alle 
strubbelingen en problemen is het bestuur zeer trots 
op wat er nu staat. Peter: “Zonder de tomeloze inzet 
van al onze vrijwilligers uit de buurt en steun van 
allerlei fondsen was dit niet mogelijk geweest.”

Hans: “We zijn het vleesgeworden voorbeeld hoe 
een burgerinitiatief van onderaf gestalte kreeg: door 
en voor wijkbewoners, met een zelfstandige en 
kostendekkende exploitatie. Wij zijn in staat om grote 
welzijnsorganisaties te adviseren over hoe je een 
kleinschalig project van onderaf opzet!”

Stadstuin Theresia, 
Theresiastraat 15a, 5041 BG te Tilburg. 
Tel. 013 590 70 30. 
info@stadstuintheresia.nl
zie ook stadstuintheresia.nl  

Wil je een ruimte huren, bel dan naar 
Fred Lehmann, tel. 06 499 41 931.
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Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

65 jaar

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

Parkeren voor 
de deur

Sparen voor 
korting

Persoonlijk &
Vakkundig

Bij ons kunt gratis 
parkeren voor deur, 

op onze eigen 
parkeerplaats.

Bij elke aankoop 
spaart u voor 

onze populaire 
modecheques.

Wij helpen u bij uw 
keuze en zoeken 
samen de beste 

combinatie die bij u 

U heeft keuze uit 
een grote, zeer 

zorgvuldig samen-
gestelde collectie.

Heeft u trek in een 
kopje koffie of thee? 

Neemt u dan plaats in 
onze gezellige zitjes.

Onze coupeuse kan 
alles perfect voor u 
vermaken. Op maat 

gemaakt voor u!

Uitgebreide
 collectie

De koffie 
staat klaar

Vakkundige
coupeuse

Ervaar zelf het gemak en de 
service bij Kampshoff Mode.

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

 Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
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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.

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
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OCA Stuivesant Fysiotherapie en Fitness heeft sinds april 2016 een beweegtraject 
speciaal voor senioren. Hiermee krijgen senioren weer meer kracht en voelen ze zich 
fitter. Daarnaast is het ook een gezellig samenzijn. Eigenaresse Yolanda Doorakkers: 
“Deelnemers kijken echt uit naar het uurtje sporten per week, maar ook naar de 
gezellige koffieklets na afloop. En dat is mooi meegenomen!”
tekst & fotografie Hans Peters

OCA Stuivesant zit aan het Stuivesantplein, in de wijk 
Fatima. Enkele actieve ouderen sporten daar al jaren. 
Yolanda vroeg zich af: ‘De wijk vergrijst heel hard; 
waar zijn de niet-actieve ouderen in deze wijk en hoe 
bereik ik die?’ Hiervoor benaderde ze het Sportbedrijf 
Tilburg van de gemeente. Zij hebben al die mensen 
aangeschreven. Dat bleken er 700 (!) te zijn. Yolanda: 
“Ons beweegtraject is goed voor lijf en leden maar 
heeft ook een sociaal aspect. Ik wil die mensen achter 
de geraniums vandaan hebben, daarom biedt OCA 
Stuivesant deze mensen een gratis fitheids-test aan. 
Met de mogelijkheid om zich daarna op te geven voor 
een beweegtraject. Bij de fit-test wordt de bloeddruk 
gemeten, de BMI (Body Mass Index – red.) berekend 
aan de hand van gewicht, lengte en vetpercentage en 
wordt een kracht- en conditietest afgenomen.” 

Inmiddels zitten er 40 mensen in het beweegtraject, op 
dinsdagochtend en –middag en op woensdagmiddag. 
Yolanda: “Voor de woensdag kunnen mensen zich nog 
aanmelden, net als voor de fitheid-test. We hebben de 
mogelijkheid nog een derde groep op te zetten.”

Fysiotherapeute Roosmarijn Overmars geeft de lessen: 
“Ik begin met een warming-up. Tijdens de lessen pak 
ik elke spiergroep aan met circuitjes en collectieve 
spelvormen. Kracht in de benen voorkomt dat je valt; 
voor ouderen heel belangrijk. Als je iets niet kunt, pas 
ik de oefening aan door die bijvoorbeeld zittend te 
doen. Zo kan ieder op zijn eigen niveau meedoen.” 
Yolanda: “Hiermee nemen we meteen het taboe weg 
dat je niet kunt sporten als je in een scootmobiel zit.” 

De groep gedijt goed bij OCA Stuivesant. Keek men 
eerst de kat uit de boom, nu is de conditie verbeterd 
en is er een goede klik met elkaar. Yolanda: “Ik moet 
soms de tussendeur dichtdoen, vanwege het geklets 
aan de koffietafel. Maar dat geeft niet, dat was juist 
mijn doel. Daarom wil ik zoveel mogelijk senioren 
aansporen mee te doen aan ons beweegtraject. Het 
is gezond, je komt er de deur mee uit en je ontmoet 
andere actieve senioren!”

FIT, FITTER, FITTEST  
DANKZIJ OCA STUIVESANT

De kosten voor het  
beweeg-traject  
bedragen € 20,85  
per maand.  
De Meedoenregeling   
is hierop van toepassing. 

Interesse?  
Meld je dan aan  
bij OCA Stuivesant  
Fysiotherapie  
en Fitness,  
Stuivesantplein 2
Tel 013 535 87 01

GRATIS FITHEIDS-TEST

Is het al tijd voor koffie?
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‘IK HEB VEEL AAN 
JERUZALEM TE DANKEN’

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 Rachel Paula 

(28). Ze woont 
met plezier in de 
Maaslandstraat,  

aan de rand van de 
wijk Jeruzalem.

We spraken in deze rubriek eerder mensen die blij zijn met hun buurt, 
maar zo dol Rachel Paula is op Jeruzalem, lijkt niet te evenaren. Hier en 
daar kan het altijd beter, maar ontevreden is ze nergens over en één ding 
is zeker: uit Jeruzalem wil zij nooit meer weg. Uit liefde voor haar buurt 
liet Rachel zelfs een speciale tattoo zetten.
 
Zij heeft méér dan een bewogen leven achter de rug. Twee jaar was ze 
toen ze met haar ouders vanuit Curacao naar Nederland kwam. Ze groeide 
op in Rotterdam, waar ze geen al te beste herinneringen aan bewaart: 
van de ene achterstandsbuurt naar de andere en al op haar vijftiende 
zwanger van een gewelddadige man. Zo ernstig was zijn dreiging dat ze 
uiteindelijk, met haar intussen geboren dochtertje, naar elders uitweek. 

Ze belandde in Huize De Bocht in Goirle, opvanghuis voor vrouwen en 
hun kinderen, waar ze nota bene van dezelfde man van een tweede 
dochter beviel. Ondanks stalking en gewelddadigheid bleef hij kennelijk 
onweerstaanbaar voor haar. Zeventien was ze toen ze voor de tweede 
keer moeder werd, weer van een dochtertje. Bij twee kinderen zou het 
niet blijven. Maar niet meer van meneer. Na een straatverbod én een 
verbod om zijn kinderen nog langer te zien, liet de man haar eindelijk 
met rust. Rachel kon aan een nieuw leven beginnen. In Tilburg.

MOEDERKLOEK 
Ze kreeg een huis toegewezen in de Sallandstraat, in hartje Jeruzalem 
en voelde zich meteen thuis. Dat was negen jaar geleden; nu woont ze 
in de Maaslandstraat. Als we op afspraak op bezoek gaan, staat de deur 
wagenwijd open. Er klinkt kindergeluid. Rachel en haar vriend heten ons 
hartelijk welkom. Vijf kinderen heeft ze intussen, vertelt ze. Nee, niet van 
haar huidige vriend. Drie kinderen (een dochter van 6 en een tweeling, 
jongens van 7) bovenop de twee dochters van 12 en 11 die ze al had, zijn 
van weer een andere man. Ook met deze vader heeft ze geen contact 
meer. Het lijkt haar niet te deren. Ze is dolblij met haar koters. Rachel is 
een echte moederkloek.

Tekst Toine Corvers & 
 fotografie Hans Peters

Voor de Draad Ermee!



TATTOO
Haar kinderen bezorgen haar rijke sociale contacten 
in de buurt. Zoals in wijkcentrum Jeruzalem, waar 
ze deelneemt aan tal van activiteiten, als er maar 
kinderen bij betrokken zijn. Begin mei deed ze mee 
aan ‘Op Mijn Huid’, een expositie over de verbintenis 
van mensen met hun wijk. Met nog zeven andere 
buurtbewoners liet ze een tijdelijke tatoeage zetten, 
die werd gefotografeerd en tentoongesteld. Voor 
Rachel was de tijdelijke tattoo (een gestileerde 
afbeelding van haar kinderen) niet genoeg. Intussen 
is de tattoo permanent. Waarin zit ‘m toch de nauwe  
verbondenheid met de wijk? “Mijn kinderen zitten 
hier op school en groeien hier op. Ikzelf ben hier 
sterk gegroeid. Ik heb veel aan Jeruzalem te danken. 
Ik heb ook goede buren. We lopen de deur niet 
plat, maar als er iets is kan ik altijd terecht. Zoals bij 
onkruid wieden. Dat doet mijn buurvrouw voor mij. 
Ik durf niet, ik ben bang van beestjes.” 

VOORUITGANG IN JERUZALEM
Ze constateert dat de wijk de laatste jaren sterk 
aan het veranderen is. Vooral komen er veel koop-
woningen bij. Wonen aan het water is ineens 
booming in Tilburg. “Je merkt het verschil. Daar 

allemaal dure auto’s en wij op de fiets. Haha.” De 
wijk gaat erop vooruit, vindt ze. “Jeruzalem had 
eerst geen beste naam.” Contact tussen de oude 
wijkbewoners en de nieuwkomers is er nauwelijks 
nog. “Misschien straks, als alles af is. Ze moeten zich 
wel aanpassen. Anders moeten ze hier niet komen 
wonen. Het is ons Jeruzalem.” Rachel is nergens 
ontevreden over. “Zo’n huis als ik nu heb zou ik 
in Rotterdam nooit krijgen.” Natuurlijk woonde 
ze graag iets ruimer. “Het liefst hier tegenover, in 
dezelfde straat. Die huizen zijn net iets groter. De 
kinderen slapen nu in een stapelbed. Meer kamers 
zou fijn zijn. En een extra washok.” 

Haar grootste wens? “Dat iedereen gelukkig is.” 
Terug naar Curacao? “Alleen op vakantie.” Werk, zou 
ze ook wel willen, het liefst in de zorg, met ouderen 
of hulpbehoevende mensen. “Daar ligt echt mijn 
hart. Ik heb daarvoor ook diploma’s.” Al heeft ze haar 
handen vol aan haar kinderen, graag zou ze nog 
véél meer willen zorgen. “Ik zou best pleegkinderen 
willen opvangen; ze een goede basis mee willen 
geven. Ik hou nu eenmaal heel erg van zorgen. 
Daarom heb ik ook zoveel kinderen.”

Voor de Draad Ermee!
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Vrouw van 60 jaar met “loopbenen”, die houdt 
van boeken en muziek, zoekt kennismaking 
met een beminnelijke man, een betrokken en 
sportief maatje tot 65 jaar. 
Graag uw reacties onder nummer 2016-3-1

Weduwe van 82 zoekt vriendschappelijk 
contact, bij voorkeur een man (geen 
romantische relatie) om zo nu en dan in de 
avond een praatje te maken of samen gezellig 
wat tijd door te brengen. Graag omgeving 
Reeshof, B-buurt. 
Graag uw reactie onder nummer 2016-3-2

Vitale 64-jarige vrouw zoekt (lesbisch) contact 
voor mogelijk een relatie. Ik zoek wat meer 
gezelligheid en aanspraak in mijn leven. Ik houd 
van lezen, museumbezoek, winkelen en uitgaan. 
Alleen serieuze reacties onder nummer 2016-3-3

Biljartvereniging De Kievit start begin 
september weer met een nieuw seizoen. Wij 
zoeken nog biljarters voor de dinsdagavond van 
19.00 tot 23.00 uur. We spelen in wijkcentrum ’t 
Sant aan de Beneluxlaan 74 te Tilburg. Interesse? 
Neem dan contact op met Jac van de Velde via 
06 303 82 142 of via vdv@ziggo.nl

Seniorweb Tilburg is op zoek naar een 
penningmeester. Wij zijn een organisatie die 
computerlessen verzorgt voor vijftigplussers 
met als resultaat vele enthousiaste senioren die 
nu ook op de digitale snelweg uit de voeten 
kunnen. Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk 
en heeft u een financiële achtergrond dan ligt 
hier uw kans. Denkt u hiervoor geschikt te zijn 
en wilt u meer informatie? Stuur dan een email 
naar sw.tilburg@gmail.com 

Wie kan mij helpen aan een oude 
wandkoffiemolen van D-E (Douwe Egberts). 
Voor reacties: tel 06 270 80 226.

Ik verzamel oude modelauto’s. Wie kan mij 
helpen mijn verzameling uit te breiden? 
Reacties via tel 013 785 13 28.

OP ZOEK NAAR CONTACT|  
VRAAG & AANBOD

CONTACT

GEZOCHT | GEVRAAGD

DE DRAAD 
KWIJT ?
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Hallo, dames uit de wijk Loven-Besterd! De 
Hobbyclub daar 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 Hobbyclub bijeen van 9.00 - 
12.00 uur. We nemen allemaal onze eigen hobby 
mee en werken daaraan onder het genot van 
een kopje koffie. Het is altijd erg gezellig. Een 
keer per maand kunt u deelnemen aan een 
workshop waarin we kennismaken met een 
nieuwe hobby. En we maken regelmatig samen 
een uitstapje. Kosten 1,00 per keer voor de 
koffie / thee.

De Wissel vindt u aan de Leliestraat 49,  
meer informatie: tel 013 542 24 38. 
Uniek!! FDC’s; onbeschreven, rechtstreeks vanuit 
Groningen van nummer 182 t/m 241, 40 stuks 
per uitgave!! Voor meer inlichtingen na 20.00 
uur: tel 06 152 27 246.

Nieuw in de doos; digitale home cinema, 
geschikt voor alle systemen, alleen uitzenden, 
dus niet opnemen. Inlichtingen na 20.00 uur via 
tel 06 152 27 246

Dubbele boxspring zo goed als nieuw;  
2 x 2.00 x 0.90 cm, inclusief toppers en 
toebehoren € 300,00. Inlichtingen via  
tel 013 571 65 64

Te koop een videocassetterecorder van het merk 
Thomson en een platenspeler van het merk 
Akai. Informatie? Tel 013 879 54 13

TE KOOP

Ook een gratis advertentie zetten in deze rubriek? Dat 

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

5038 CH Tilburg of via dedraad@contourdetwern.nl 

Reageren op een contactadvertentie? 

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 uw brief dan ongeopend door.

De Draad |  11  
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Kijk vanaf nu op onze nieuwe  

website www. de draadmagazine.nl  

voor de digitale rubriek  

Te Koop/Gevraagd  
(onder ontspanning & activiteiten).
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Toen vorig jaar september bekend werd dat er een tijdelijke 

opvang kwam voor 400  vluchtelingen in het voormalige St 

Jozefzorg in Fatima, ontploften de gemoederen in de wijk. 

Plotsklaps 400 nieuwe buren in zo’n kleine wijk, de bewoners 

hielden hun hart vast. Inmiddels wonen de vluchtelingen een 

half jaar in Fatima, tijd voor een bezinningsmoment.

HET NIEUWE 
BUURTGEVOEL  
IN FATIMA

Exotische lekkernijen bij Welkom GeGeten
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Buurtbewoner Sara van den Brink was ook op de 
hectische bewonersavond in september: “Ik voelde 
me totaal niet aangesproken door dat appèl op 
de onveiligheid. Met een stel geestverwanten 
kwam ik op het idee om de Facebookpagina De 
Wijk Helpt op te zetten om vanuit de wijk iets te 
doen voor de vluchtelingen. Zo organiseren we 
vluchtelingenverhalen op het strand (zie kader). De 
volgende ochtend hadden we al 25 leden.” 

ROOD, GROEN EN GEEL
Om greep op de situatie te krijgen hebben de 
wijkbewoners zich opgedeeld in drie groepen, 
ieder met een eigen code. Groep rood zou 
juridisch bezwaar gaan maken tegen de komst 
van zoveel vluchtelingen op een plek. Groep 
geel bewaakt de veiligheid en leefbaarheid in 
de wijk en groep groen verwelkomt de vluchte- 
lingen, Sara: “Ik nam meteen afstand van rood. Want 
ik kan niks met al die negativiteit. Uit groep geel 
ontstond een wijkschouw, waarbij er gelet werd op 
brandveiligheid en afgesloten poorten in de buurt 
van de opvang. En groen  organiseert dus samen 
met wijkbewoners activiteiten van vluchtelingen, 
zo ontstond De Wijk Helpt.” 

Terwijl rood bezwaarschriften indiende organiseerde 
groen een bruiloft voor een Syrisch stel. Sara: “Ik 
dacht, we halen even een witte jurk en zwart pak 
bij La Poubelle, maar dat liep anders. Binnen twee 
weken sponsorde een gulle gever een complete 
bruiloft voor zo’n 250 gasten in de Beekse Bergen 
met een gloednieuwe jurk en trouwpak, de taart, 
kortom de hele mikmak. En we haalden meteen 
het landelijke nieuws.” In die periode ontmoette ze 
theatermaker Boy Jonkergouw, die kantoor houdt in 
de Bouwplaats aan de Galjoenstraat. Sara: “Op kleine 
schaal zijn vluchtelingen daar voor wijkbewoners 
gaan koken. Dat is inmiddels uitgegroeid tot 
wijkrestaurant Welkom GeGeten. Daar serveren 
vrijwilligers iedere dinsdag- en zondagavond de 
heerlijkste oriëntaalse gerechten voor gemiddeld 
30 wijkbewoners en geïnteresseerden.” Sara heeft 
een Palestijnse moeder: “Door de al 70 jaar durende 
oorlog zijn veel Palestijnen naar Syrië gevlucht. En 
nu komen veel Palestijns-Syrische vluchtelingen 

deze kant op. Het voelt alsof ik er 400 familieleden 
heb bijgekregen. De vrouwen noemen me ‘dochter’, 
iedereen groet me. Zij geven mij een nog veel 
warmer welkom, dan ik hen.” 

HET VERHAAL VAN SHAWKAT
Vrijwilliger Rob Dingemans: “Vluchtelingen komen 
hier echt niet om onze banen te stelen. Je moet niet 
in euro’s denken maar handelen vanuit je hart, dan 
gebeuren er mooie dingen.” Rob woont in de wijk 
Fatima, is vrijwilliger bij wijkcentrum Koningshaven 
in de Kruisvaarderstraat en bestuurslid van stichting 
De Wijk Helpt. Hij is opgegroeid in de wijk St. Anna, 
waar in de jaren ’70 veel Turkse en Marokkaanse 
gastarbeiders woonden en zijn vader de buurtkrant 
maakte: “Ik had iets met al die nationaliteiten. 
Weet je dat Syrië na de Tweede Wereldoorlog veel 
Europeanen heeft opgevangen? We mogen dus best 
iets terug doen. Sommige mensen hebben geen 
benul van wat deze mensen hebben meegemaakt, 
zoals onze Syrische chef-kok Shawkat Al Atassi. Die 
had een goedlopend restaurant in Damascus maar 
moest alles achter laten.” Want sinds 2014 vecht IS 
daar met anti-Assadgroeperingen. Shawkat: “Toen 
het geweld begon, vermoordden ze iedereen die 
weigerde partij te kiezen. Mijn restaurant werd 
vernield en ik moest vluchten. Ik werd door de 
politie opgepakt en in de cel gegooid door een 
naamsverwarring. Dus na negen dagen werd 
ik vrijgelaten. Helaas hadden ze me toen al wel 
gemarteld voor een bekentenis; nog fijn dat ze 
sorry zeiden!” Shawkat vluchtte naar Turkije en 
moest vrouw en kind achterlaten. In Turkije werkte 
hij in restaurants om de doortocht naar het Westen 
te kunnen betalen. Shawkat: “Mijn vrouw woont 
in Damascus, in veilig gebied. Maar het ligt wel 
dicht bij de frontlinie. Iedere dag zijn we bang 
voor aanslagen. Ik probeer hier een toekomst op 
te bouwen en hoop mijn gezin over te brengen. 
Teruggaan is nu geen optie.”

DROOM AAN ZEE
Zijn droom is om ooit een Syrisch restaurant te 
openen in Zandvoort. Shawkat: “Zodra ik mijn 
verblijfsvergunning krijg want ik ben gek op de 
Noordzee. Ik ontmoette Sara en Boy toevallig op de 

Tekst Betty Montulet & fotografie Hans Peters



markt. We merkten dat we dezelfde passie hadden: 
koken! En bij de Bouwplaats koken we; ik houd de 
boel draaiende en we doen boodschappen bij de 
Turkse supermarkt en de Marokkaanse slager. Het 
is fijn om met de vrijwilligers te werken, ze hebben 
een goed hart voor ons vluchtelingen. Tilburg is 
great, you guys are lovely. Ooit hoop ik jullie nog 
eens te begroeten in mijn eigen restaurant aan zee.” 

BUURTGEVOEL
Hoe is het nu, een dik half jaar later, met het 
buurtgevoel in de wijk Fatima? Hoe staat het met 
de (on)veiligheid en werken de groepen rood, geel 
en groen nog? Marcel Timmermans is voorzitter 
van de bewonersvereniging Fatima en probeert 
als zodanig de eenheid in de wijk te bewaren: 
“Ons bezwaar is steeds geweest: dat er veel te 
veel mensen opgevangen worden in een te klein 
gebouw in een relatief kleine wijk, waar ook in 2007 
al een beroep op is gedaan qua opvang. Toen heeft 
de gemeente beloofd eerst in gesprek te gaan en 
dat dit nooit meer zou gebeuren in Fatima. En die 
belofte werd dus prompt gebroken. Geen wonder 
dat veel wijkbewoners geen vertrouwen meer 
hebben in de gemeente. Die is niet begaan met ons, 

wijkbewoners. Daarnaast zijn we niet betrokken 
bij de besluitvorming maar voor een voldongen 
feit gesteld. Vandaar die boude uitspraken op de 
bewonersavond. Dat is meer uit frustratie omdat 
er nooit naar ons geluisterd wordt.” De opvang zit 
te dicht op voorzieningen en woonhuizen. En de 
bewonersgroep vindt ook de opvang in St Jozefzorg 
slecht want de ruimtes zijn veel te klein voor zoveel 
vluchtelingen. 116 kamertjes van 12 m2.

GEVOELIGE MATERIE 
“De grootste groep wijkbewoners is eigenlijk 
neutraal”, aldus Marcel, “mensen die het oké 
vinden zolang de wijk maar leefbaar blijft en de 
veiligheid niet in het geding is.” Inmiddels is er 
een beheerscommissie ingesteld om deze zaken te 
waarborgen. Hij vindt het voorzitterschap van de 
bewonerswerkgroep geen gemakkelijke opgave: “ 
Dit is gevoelige materie. Als voorzitter doe je het nooit 
goed want je loopt over een dunne draad. En omdat 
je zelf de inspreker bent op zo’n bewonersavond 
krijg je meteen alle gal over je heen. Wij zijn bij de 
hardste schreeuwers meteen de volgende dag op 
de koffie gegaan en het bleek onder vier ogen nogal 
mee te vallen met de meningen.” Inmiddels zijn veel 

Knooppunt Ruimhartig Tilburg 
wil asielzoekers en wijkbewoners 
op alle denkbare manieren 
ondersteunen. Bij het Knooppunt 
worden alle initiatieven uit 
de stad verzameld en kunnen 
vrijwilligers zich aanmelden. Zie 
ruimhartigtilburg.nl of informeer 
bij Knooppunt Ruimhartig 
Tilburg, p/a ContourdeTwern, 
Spoorlaan 444, tel 013 583 99 90, 
mail info@ruimhartigtilburg.nl
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Shawcat:”you guys are lovely”



mensen milder geworden en is de bezorgdheid iets 
afgenomen. “Maar mede door de acties van groen 
is een kleine rode kern vuurrood geworden. Dat is 
contraproductief en jammer want bewoners mogen 
best hun zorgen verwoorden zonder meteen voor 
racist uitgemaakt te worden. Er is nu eenmaal angst 
voor het onbekende, die kun je niet negeren. Er hoeft 
maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. 
Je moet het willen zien, het vóór zijn, er rekening 
mee houden en het accepteren als er iets gebeurt.” 
En dan denkt hij aan flinke geluidsoverlast zoals je 
nu al hebt in de zomer. Maar ook aan overlast van 
hangjongeren want die zullen zich van het COA naar 
andere delen van de wijk begeven of aan rellen die 
uitbreken in de opvang: “Maar goed, veel van de 
oorspronkelijk rode groep zit nu ook bij groen dus 
er is geen sprake van onwil.”

TERUGKEER? NU EVEN NIET
De maatschappelijke discussie blijft doorgaan. Kan 
het geld dat uitgegeven wordt aan vluchtelingenhulp 
niet beter besteed worden aan armoedebestrijding? 
Moeten vluchtelingen niet gelijkmatiger verspreid 
worden over de hele stad? Moet er niet in de eerste 
plaats gewerkt worden aan zo spoedig mogelijke 

terugkeer van de vluchtelingen? Sara: “Ik vind ook 
dat iedereen weer zo snel mogelijk moet terugkeren 
maar alleen als er daar geen oorlog meer is. Ze zijn 
nu hier, dus moeten we ze ook helpen. Dat is onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid!”

Stichting De Wijk Helpt is een burgerinitiatief 
dat activiteiten organiseert voor en door oude 
en nieuwe wijkbewoners. Zoals bijvoorbeeld 
samen koken, eten, wandelen, fietsen en de 
sponsorloop Nacht van de Vluchteling.  
En Vluchtelingenverhalen op het strand, die 
worden uitgewisseld onder de sterrenhemel 
op 20 juli van 20.30 – 22.00 uur op het 
Stadsstrand bij Nieuw Jeruzalem aan 
de Twentestraat 6. Een andere activiteit 
is Welkom GeGeten in de Bouwplaats 
aan de Galjoenstraat 35-37. Aanmelden: 
welkomgegeten@dewijkhelpt.nl. 
Zie dewijkhelpt.nl
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Op de koffie bij Nabi & Anika



Nu in de boekhandel
11,50 euro

Appetjoek!

Een uitgave van:

Een vrolijk boek over spotten en schelden 
in Tilburg, Goirle en ommelanden.

Door: Ed Schilders

337885_adv_DeDraad.indd   1 25-05-16   10:58

GEZOND OUDER WORDEN

‘’Ik doe al 15 jaar Qigong 
en voel me nog steeds zo 
jong als toen ik begon’’

Agnes Reijnders (70)

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

Qigong: ‘s Werelds meest gebruikte gym!

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 proe�es.

Kiezen voor Werk? 2.0 gaat over alles dat met werk te mak-
en heeft. Wil je graag betaald werk, maar zorg je ook voor 
je kinderen? Weet je niet zo goed wat je zou willen doen? 
Of wil je niet werken, maar wel leren hoe je meer geld kunt 
overhouden en je financiële situatie kan veranderen? 
Schrijf je dan in voor de training Kiezen voor Werk? 2.0.  
Hoewel de onderwerpen serieus zijn, is de training SUPER 
LEUK!

De training (twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur) wordt 
gehouden bij Feniks, maar kan ook gegeven worden in 
jouw wijkcentrum.

Ben je wijkwerker of wijkbewoner en lijkt je dit iets? Neem 
contact op met Feniks, Emancipatie Expertise Centrum:
www.fenikstilburg.nl, 013-5421896, Kristel Doorakkers of 
Mahtab Masroorpour.

Kijk voor de inhoud ook op onze website.



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

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!







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.

 

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.
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NANCY & JOSÉ  
GOED BEZIG IN DE DORPEN

Voor het 

authentieke 

dorpsgevoel moet je 

in Berkel-Enschot 

en Udenhout zijn. 

Niet alleen ligt 

daar nog steeds 

“het tuinpad van 

mijn vader” (Wim 

Sonneveld) maar 

ook sieren hoge 

bomen en groene 

dreven deze 

dorpen. Iedereen 

kent elkaar nog 

en weet alles van 

de Berkelse bieren 

van La Trappe 

en de Udenhoutse 

broeder. Dat is 

mooi, de vraag 

is alleen: zijn er 

genoeg sociale 

voorzieningen?

José van der Heijden is dorpsondersteuner en Nancy Laurensse is coördi-

nator vrijwilligers, informele zorg & mantelzorgondersteuning. Vanuit 

ContourdeTwern werken zij voor de dorpsbewoners. 

INDIVIDUEEL EN COLLECTIEF

José werkt voor het collectief. Ze biedt hulp aan bewoners en organisaties 

bij het organiseren van activiteiten. En legt verbindingen tussen bewoners, 

professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en potentiёle vrijwilligers. 

José: “Zo werk ik bijvoorbeeld samen met wijkverpleegkundigen van Thebe, 

medewerkers van ‘t Heem, de vrijwilligers van de KBO, de Stichting Welzijn 

Ouderen (SWO), het Loket en de Zonnebloem.” 

Nancy’s werk richt zich meer op het individu, vanuit haar functie 

mantelzorgondersteuning en informele zorg: “Mantelzorgers zijn mensen 

die voor een ander zorgen waarmee zij al langere tijd een band hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan een echtpaar waarvan de man zorgbehoevend werd. 

Mensen worden steeds meer aangesproken op wat ze zelf nog kunnen en 

waar hun omgeving hen kan ondersteunen. Maar de mantelzorger mag niet 

overbelast raken. ” Verder zoekt ze maatjes die informele zorg kunnen leveren; 

die mensen in kwetsbare situaties helpen en/of zorgen dat mantelzorgers 

even ontlast worden.

Concreet levert deze ondersteuning het volgende op:

SAMENWERKING MET DE LOKETTEN

In Loket U (Udenhout) en Loket BE (Berkel-Enschot) werken vrijwilligers van 

de dorpsraden. Bewoners kunnen hier terecht met vragen of problemen. De 

dorpsondersteuner werkt nauw samen met de vrijwilligers en geeft signalen 

uit de dorpen door. Zo vroeg José aan het Loket U om mee te zoeken naar 

vrijwilligers voor ‘t Koffiemomentje. 

KOFFIEMOMENTJE UDENHOUT

Diverse partijen in Udenhout kregen het signaal dat steeds meer ouderen 

zich eenzaam voelen. Ze bundelden hun krachten en slechts twee maanden 

later was het Udenhoutse Koffiemomentje een feit; met twaalf wekelijkse 

bezoekers en zeven vrijwilligers. Zelfs het vervoer is geregeld. De redactie 

tekst & fotografie: Paula Schoormans



schoof mee aan tafel en vroeg de bezoekers 

naar hun welbevinden bij het Koffiemomentje. 

Mevrouw Smits-Maas, Christien van Egmond, 

Jan Knippels, Marie Boers, Dinie van Drunen, 

mevrouw De Bruijn-Beerendonk, Karel Kuringe, 

An Vermeer en meneer Smits roemen unaniem 

de gezelligheid: “Een bakske doen, eens een 

keer andere praat en samen een potje rikken of 

scrabbelen. We zijn weer onder de mensen. En 

bovendien is er volop koffie, broodjes en soep.” 

José: “Het is fijn dat hier zoveel betrokken mensen 

wonen! Tijdens de koffieochtenden is iedereen 

welkom.” En naast dat de ochtenden een gretig 

onthaal vinden bij de deelnemers, worden ook 

mantelzorgers even ontlast. José: “Het is heel 

goed mogelijk dat we na de zomer met een 

tweede ochtend starten. En omdat het zo’n succes 

is in Udenhout, bekijken we nu ook, samen met de 

instellingen daar, de mogelijkheden voor Berkel-

Enschot.” 

MEER SAMEN DOEN IN BERKEL-ENSCHOT

ContourdeTwern ondersteunde afgelopen mei de 

KBO en SWO in Berkel-Enschot bij de organisatie 

van de Doe-infomarkt. “Naast dat het gewoon 

leuk is om nieuwe activiteiten voor ouderen en 

organisaties in Berkel-Enschot te organiseren, 

leren we elkaar ook steeds beter kennen. En dat 

komt de inwoners weer ten goede. Als we straks 

onze intrek nemen in Koningsoord (voormalig 

klooster in Berkel-Enschot, red.), worden de lijntjes 

nog korter”, aldus José en Nancy, “daar kijken we 

echt naar uit. Samen in een pand vergemakkelijkt 

de samenwerking.”

TOEKOMSTMUZIEK

José en Nancy hebben allerlei nieuwe ideeën om 

mensen nog beter te ondersteunen. Zo legden zij 

bijvoorbeeld contact met de bedenkers van de 

Dementheek uit Bladel. Want de dorpen kunnen 

dementievriendelijker. Daarnaast doet dit najaar 

het reizend Mantelzorgcafé ook Udenhout aan; 

Berkel-Enschot werd afgelopen juni al bezocht. 

VAN HARTE WELKOM BIJ ‘T KOFFIEMOMENTJE 
IEDERE DONDERDAG VAN 10.30 TOT 13.00 UUR IN 
DE HUISKAMER VAN DE PEPPEL (TUINSTRAAT 61). 
DE EIGEN BIJDRAGE VOOR KOFFIE EN LUNCH IS  
€ 2,50.

REIZEND MANTELZORGCAFÉ
OP WOENSDAG 26 OKTOBER: VAN 
19.30 - 21.30 UUR, BIBLIOTHEEK 
UDENHOUT, TONGERLOPLEIN 15 IN UDENHOUT. 
DE INLOOP IS GRATIS EN INFORMEEL.  
MEER INFORMATIE: WWW.CONTOURDETWERN.
NL/MANTELZORG

CONTACTGEGEVENS JOSÉ VAN DER HEIJDEN:  
06 238 61 506 OF JOSEVANDERHEIJDEN@
CONTOURDETWERN.NL EN NANCY LAURENSSE: 
06 836 93 014 OF NANCYLAURENSSE@
CONTOURDETWERN.NL.

De Draad |  19  

Jose (l) en Nancy (r)

Dolle pret bij de koffie
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BLAUW WATER   
TERUG IN DE STAD

Saskia Dellevoet is de zeer gedreven projectleider van Blauw Tilburg, 
naast Suzanne Keurntjes: “In juni stonden we met Blauw Tilburg in 
Natuurtuin Stokhasselt. Ons kunstwerk werd feestelijk onthuld. Onder 
muzikale begeleiding van seniorenkoor De Begonia’s, dat  het speciaal 
gecomponeerde Blauwslotenlied zong. Hiermee sloten we aan bij de 
BuurtBühne in wijkcentrum De Ypelaer.” De BuurtBühne is een activiteit 
van Art-fact en ContourdeTwern en onderdeel van de Week van de 
Amateurkunst (WAK). Met optredens van alle amateurkunstenaars die de 
wijk rijk is. Zodat latent talent in de wijk zichtbaarder wordt. 

Hoe Blauw Tilburg begon? Op Incubate ontmoette Saskia de initiatief-
nemer van Stichting Levend Water, Lucy Bathgate. Saskia: “Er is in onze stad 
amper meer stromend water te vinden. Lucy’s droom is om de historische 
wateren in Tilburg opnieuw op de kaart te zetten. Zij heeft een waterkaart 
uit 1706 met zo’n 35 beekjes en stromen. Daardoor raakte ik geïntrigeerd. 
Hoe zou de stad eruit gezien hebben met al dat water, glinsterend in de 
zon?” Blauw Tilburg wil de schoonheid van dat denkbeeld vertalen naar 
kunstwerken van blauw textiel en water, waarbij we verleden, heden en 
toekomst met elkaar verbinden. Maar hoe? Daar heb ik best slapeloze 
nachten van gehad.”

VERLEDEN 
Maar toch werd het werkelijkheid. De drie textiele kunstwerken in de 
kleur blauw attenderen ons op het Tilburgse water, vroeger, nu en straks. 
De kunstwerken staan op plekken waar vroeger blauwsloten waren. 
Het eerste kunstwerk heet ‘Verleden’ en stond op het Textielplein; een 
voormalig kruispunt van twee blauwsloten. Saskia: “Tijdens het Textielplein 
DOEplein hebben we met zo’n 100 wijkbewoners een kunstwerk gemaakt 
van wilgentenen en blauwe weefsels. Ik ben er vooral trots op dat ik 
zoveel buren heb weten te mobiliseren en enthousiasmeren voor mijn 
idee.” Uiteindelijk werd deze ‘blauwslootzwerfjurk’ onthuld als eerbetoon 
aan alle Tilburgers die de blauwsloten nog hebben meegemaakt. Saskia: 
“Van hen komen de verhalen die mij inspireren. Zij speelden immers bij 
deze behoorlijk giftige en onwelriekende blauwsloten. Zo is vertelde een 
man dat zijn broertje in de sloot viel. Hij zag nog net twee beentjes in het 
groene drab spartelen. Toen ze hem eruit haalden zag hij letterlijk blauw. 

tekst & fotografie Hans Peters

Ruim 100 jaar 
geleden had Tilburg 

35 waterstromen 
waarvan een 

deel, zogenaamde 
blauwsloten, het 

afvalwater van de 
textielindustrie 

afvoerde. Inmiddels 
zijn al deze 

waterstromen 
verdwenen. Om hun 
unieke geschiedenis 

weer boven water 
te krijgen, werken 

diverse organisaties 
samen in het 

community-project 
Blauw Tilburg. Samen 

met zoveel mogelijk 
wijkbewoners werden 

vorige maand drie 
speciale objecten 
van blauw textiel 

onthuld als ‘kunst in 
de voetsporen van de 
vroegere waterlopen’.



Veel ouderen associëren de blauwsloten vooral 
met de stank, die doet denken aan smoutolie. 
Ze zeggen: ‘Ga je daar iets mee doen? Hou 
dan die stank maar bij je!’ Logisch, niet alleen 
het textielafvalwater maar ook de riolering 
kwamen er op uit. Niet echt bevorderlijk voor 
de volksgezondheid. De vuile en de schone Leij 
stroomden net naast elkaar. Bij overstromingen 
liepen ze in elkaar over.” 

HEDEN 
Het kunstwerk in de Natuurtuin Stokhasselt 
heeft als thema het heden. Ook daar, achter 
de kinderboerderij liep een blauwsloot. Saskia: 
“We hebben gekozen voor paraplu’s als basis 
én nagedacht over recycling en duurzaamheid; 
typisch onderwerpen voor deze tijd. De paraplu’s 
vangen het regenwater op en dat komt terecht in 
een soort bassin in het kunstwerk. In dat bassin 
kunnen we een soort hemelwater/grondwater- 
beekstelsel ontwikkelen maar dan op kleine 
schaal.” De blauwslootzwerfjurk stond heel even 

in de natuurtuin. “De jurk zwerft letterlijk  
in delen met ons mee naar alle evenementen 
waar we met Blauw Tilburg staan. Wijkbewoners 
en vrijwilligers komen ter plekke de jurk mooier 
en kleuriger maken.”

TOEKOMST 
Daarna verhuisde de blauwslootzwerfjurk als 
beeld van de toekomst, naar de Stadscamping. 
Op het terrein van het voormalige Van Gend en 
Loos, waar eveneens een beekje stroomde. En 
de toekomst blijkt nóg een verrassing in petto te 
hebben. Want na onderzoek blijkt dat stromend 
en schoon water op dit terrein goed haalbaar 
is. Bij voorkeur in de vorm van een vijver met 
zwemwaterkwaliteit. Komt toch een deel van 
Lucy’s droom uit. Saskia: “Hoe het Blauwe Water 
ooit door Tilburg vloeide. Het ontroert me dat 
dit stukje verborgen en vergeten geschiedenis 
zo breed gedragen wordt. Toen tijdens de 
BuurtBühne negen koren het Blauwslotenlied 
zongen, ging bij mij ook het water stromen.”
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Bart als kunstwerk
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DIERBAAR GEZELSCHAP VOOR KWETSBARE 
BUURTBEWONERS IN DE REESHOF
Geniet jij ook altijd zo van contact met hond of 
kat maar kun je zelf niet meer voor een huisdier 
zorgen? Dan is Dierbaar Gezelschap misschien het 
antwoord. Getrainde vrijwilligers en hun hond of kat 
bezoeken kwetsbare buurtbewoners wekelijks. Ook 
kunnen cliënten deelnemen aan groepsactiviteiten 
in wijkcentrum De Heyhoef of in ontmoetingsruimte 
De Driehoek. Dierbaar Gezelschap is een initiatief 
van ContourdeTwern en ZorgDier Nederland. Het 
is bedoeld voor iedereen van 12 jaar en ouder die 
zelfstandig of bij ouder/verzorger woont. Sociaal 
werker Linda Drabbe: “Dierbaar Gezelschap bevordert 
jouw welzijn. En ook de vrijwilliger en hun huisdieren 
beleven plezier aan de bezoeken.”

Informatie? Neem dan contact op met Linda Drabbe 
via lindadrabbe@contourdetwern.nl of  
via tel 013 572 83 83. 

BETER EEN GOEDE BUUR(T)
Tijdens de hopelijk mooie zomermaanden trekken 
sociaal werkers van ContourdeTwern de Tilburgse 
wijken Korvel, Westend en St. Anna in. Een van hen 
is Jasper Adolfs: “In de zomer zijn mensen vaker op 
straat. Een kans voor ons om met buurtbewoners 
kennis te maken. Welke ideeen hebben ze voor hun 
buurt. Niks is nu meer waar dan ‘beter een goede 
buur(t) dan een verre vriend!”  Vanaf juli is het 
team op woensdag in de buurt. In de even weken 
‘s-middags en in de oneven weken in het begin 
van de avond (maar niet op 10 en 17 augustus). 
Jasper: “Je herkent ons aan de gele ContourdeTwern 
tent. Kom effe kijken, er is altijd koffie, thee of 
fris.”  Wanneer ze bij jou in de straat zijn?  Houd de 
facebookpagina ContourdeTwern Zuid-West in de 
gaten. Bel naar De Nieuwe Stede: 013 543 66 64 of 
mail infodenieuwestede@contourdetwern.nl

LONGA BIEDT WANDELVOETBAL AAN 60-PLUSSERS
Citaat van de trainer: “Heerlijk om een balletje te 
trappen. Goed om zo in beweging te blijven anders 
roest je vast.” In deze spelvorm voor senioren mag 
niet gerend worden en zijn slidings taboe. Het is 
speciaal bedacht voor veteranen die zeker nog hun 
mannetje staan. Longa sluit zich van harte aan bij de 
steeds populairdere trend van het wandelvoetbal. 
Wedstrijden van maximaal 7 tegen 7 duren twee 

keer een kwartier met 10 minuten pauze en worden 
gespeeld op een half veld. Nieuwe aanwas zeer 
welkom. Contactpersoon: Richard Bosch,  
06 301 44 123 of mail naar info@tsvlonga.nl

BUURTENT HELPT TEGEN INBRAKEN
De BuurTent is een succesvol wapen in de strijd tegen 
woninginbraken, stellen politie en burgemeester in 
Tilburg. Zo blijkt uit een proef in de wijk Wandelbos 
en Het Zand. Daar namen inbraken de afgelopen 
twee jaar af met 37%. Dus wordt de tent vaker en 
op meer plekken in de stad ingezet. Het idee achter 
de tent is dat inbraken ‘besmettelijk’ zijn; vaak 
volgen er meer in dezelfde wijk. Waar de inbraak 
plaatsvond wordt de BuurTent (partytent) geplaatst 
en krijgen buurtbewoners adviezen en tips van onder 
meer Buurtpreventie, gemeente, politie, woning-

NIEUWS
GAREN
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bouwvereniging, Meld Misdaad Anoniem en het 
bedrijf Donders Security. Zo is het handig om geen 
kliko’s naast je woning te laten staan en vluchtroutes 
af te schermen. Een mooie ‘bijvangst’ is dat bewoners 
met partijen en met elkaar in contact komen over de 
leefbaarheid van de wijk. Jaarlijks worden er in Tilburg 
1500 inbraken gepleegd. “Er is nog een lange weg te 
gaan, maar we moeten buurtpreventie en WhatsApp-
groepen blijven ondersteunen zodat we de stad een 
stuk veiliger maken”, zegt coördinator Adryo Toorians.
Meer info: zie www.buurtent.nl

TANTE LEEN LEENT UIT OP DE BUURTCAMPING
Van 15 t/m 17 juli is de Stadscamping Tilburg op het 
voormalige Van Gend en Loosterrein geen popup-
evenementencamping maar een heuse buurtcamping. 
Deze buurtcamping staat voor ontmoeting van 
rasechte tot gloednieuwe Tilburgers, van kids tot 
senioren en van muurbloempjes tot druktemakers. 
Want “met een pleerol onder de arm zien we er 
tenslotte allemaal even knullig uit.” Nog mooier is dat 
Tante Leen hier de campingwinkel gaat inrichten want 
onze pronte Leen heeft daar 1000 euro’s voor mogen 
ontvangen van de Awesome Foundation. Tantelief 
gaat een campingwinkel inrichten, zowel in het echt 
als op Facebook. In deze Facebook-groep kun je 
alvast iets te leen vragen of spullen aanbieden. Want 

tante leent graag spullen uit aan mensen omdat zij 
anders niet kunnen kamperen en ook om de algehele 
feestvreugde en de gezelligheid te verhogen. Denk 
aan zonnebrand, spelletjes, parasol, een matje of zelfs 
een hele tent! Handig als je dat even kunt halen bij 
tante Leen want die heet tenslotte niet voor niets zo. 
Zie ook www.stadscampingtilburg.nl/buurtcamping

50 JAAR BEIAARD IN DE TOREN  
VAN DE HEIKESE KERK
Om dit jubileum te vieren heeft al een aantal 
festiviteiten plaatsgevonden. Zaterdag  
10 september vindt een gratis concert plaats in 
de Concertzaal om 20.30 uur, genaamd ‘Beiaard in 
Concert’. De stadsbeiaardier van Tilburg, Carl van 
Eyndhoven, bespeelt de kamerbeiaard “Bronzen 
Piano” die op het podium staat. Hij gaat de 
dialoog aan met verschillende muzikanten als het 
Kesselssaxofoonkwartet, zangeres Lizet van Beek, 
trombonekwartet met Hans Sparla, bayanspeler Oleg 
Fateev en jeugdkoor van de Souvenir, o.l.v. Peggy 
Hegeman.
In de foyer loopt een tentoonstelling met beiaardfoto’s 
van Rudi Klumpkens .

De mooie, 50 klokken tellende beiaard is geschonken 
door Tilburgse bedrijven, instellingen en burgers.

NIEUWS
GAREN

Shantykoor Nooit te Water

Foto: Frank Penders
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“WEER MEEDOEN  
AAN HET GEWONE  
LEVEN!”

MSS helpt mensen op het psycho-sociale vlak. Zij die eenzaam zijn, uit een 
opname komen, met psychische-, verslavings-, of leeftijdsproblemen. MSS wil 
mensen weer laten meedoen in de wijk, voorkomen dat ze terugvallen en zorgen 
dat mensen weer stappen kunnen gaan maken op de participatieladder.

“Voorheen werden psychisch kwetsbare burgers voornamelijk behandeld en 
begeleid binnen de muren van een instelling. Daar vonden de activiteiten plaats”, 
zegt coördinator Vriendendienst Arianne Verhoeven. “Sinds de ‘kanteling’ in de 
zorg woont deze groep vaker thuis en kan ze deelnemen aan de activiteiten 
in de wijk. MSS helpt om (weer) een netwerk op te bouwen als meedoen niet 
gemakkelijk gaat. Kortom: MSS maakt mensen krachtiger!” 
Dit gebeurt onder meer door de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen en 
vrijwillige maatjes. Arianne: “Momenteel zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief 
om samen met hun maatje gezellige, sportieve, culturele en ontspannende 
activiteiten te ondernemen. Meedoen aan de gewone dingen van het leven, komt 
zo weer binnen bereik. Daarnaast zijn er op een aantal plekken in de stad inloop-
mogelijkheden.” 

MSS is zeer laagdrempelig en bestaat uit de vier organisaties Novadic Kentron, 
RIBW Brabant, Thebe Thuisbegeleiding en GGz Breburg. Er is samenwerking met 
de Toegangsteams, buurtregie en het Zorg- en Veiligheidshuis. Mensen hoeven 
niet in behandeling te zijn of een beschikking te hebben.

UURTJE AANDACHT DOET WONDEREN 
Mathilde Klerks is ervaringsdeskundige in opleiding bij GGz Breburg en was een 
jaar of tien in behandeling: “Mijn leven stond op zijn kop. In alle lagen ging het 
niet goed. Ik had veel meegemaakt waardoor ik mezelf verloor, om het zo maar 
eens te zeggen. Vanaf nul moest ik alles weer opbouwen: contacten, financiën, de 
opvoeding, een baan. Die herstelfase duurde acht jaar. Toen het weer wat beter 
ging, ben ik als vrijwilliger in de zorg gaan werken. En besloot ik de opleiding tot 
GGZ-agoog met ervaringsdeskundigheid te gaan doen. Dit gaf me een enorme 
boost. Ik studeer deze zomer af!”  Als ervaringsdeskundige komt ze bij de mensen 
thuis en biedt ze ondersteuning binnen het sociale systeem: “Als je zelf cliënt 
bent geweest, breekt het ijs veel sneller. Dat is het grote voordeel. Ik weet dat een 
uurtje aandacht wonderen doet!” 

PROFESSIONELE NABIJHEID 
“Bij de hulpverlener heb je een professionele afstand, bij de ervaringsdeskundige 
de professionele nabijheid”, zegt Arianne Verhoeven. Ramona Imming was vorig 
jaar de eerste afgestudeerde ervaringsdeskundige van GGZ Oost Brabant: “Wij zijn 
allemaal gelijkwaardig. Je moet mensen in hun waarde laten en aansluiten; niet 
vertellen wat die ander moet doen. Ik ergerde me enorm als in een instelling werd 
bevolen: ‘Jij eet eerst kaas en pas dan krijg je pindakaas!’”

tekst Betty Montulet  
& fotografie Hans Peters

 Sinds de 

kanteling in de 

zorg wonen steeds 

meer kwetsbare 

burgers gewoon 

in de wijk. Maar 

meedoen, gaat 

niet vanzelf. De 

inzet van een 

vrijwillig maatje 

kan dan veel 

betekenen. En dat 

is het doel van het 

Maatschappelijk 

Steunsysteem 

(MSS) in de wijk: 

‘Weer meedoen in 

de maatschappij’.



AUTONOOM IN DE WIJK  
Ramona was ooit opgenomen met depressies 
en posttraumatische stress. Uiteindelijk kwam 
ze als vrijwilliger bij een zorgboerderij voor 
mensen met psychiatrische problemen terecht 
en die ervaring opende haar de ogen: ‘Doe iets 
aan jezelf, Ramona, want anders zit je er over een 
paar jaar ook zo bij!’ “Tijdens mijn opleiding liep 
ik tegen bepaalde zaken aan”, zegt Ramona, “in 
een psychiatrische instelling wordt verwacht van 
mensen die 24 uur ongewild bij elkaar zitten, dat 
ze ‘normaal’ doen. Er worden buitenproportionele 
maatstaven gehanteerd.” In de kanteling ziet ze 
dit voordeel: “Mensen die nu alleen in de wijk 
wonen, zijn dan misschien wel eenzamer maar 
ook autonoom. Ze hoeven zich niet te houden 
aan de regeltjes van een afdeling.”

ZELF EEN FRIETJE BESTELLEN  
Mathilde: “Mijn eerste vraag bij een huisbezoek 
is altijd: ‘Waar word jij nou gelukkig van?’ Pas nog 
kreeg ik als antwoord ‘Zélf naar de snackbar gaan 
voor een frietje’. Dit is nu nog een brug te ver en 
dan is het prettig om bij de hand genomen te 
worden. Vaak hoor ik: ‘Ik vind het zo fijn dat jij een 
heel uur aandacht voor mij hebt!” Ramona: “Ik zeg 

altijd dat verdriet hebben mag en angst voor het 
diepe ook. Mijn ervaringen bewijzen dat je er ook 
goed uit kunt komen. Dat je niet voor altijd hoeft 
te leven met dit stigma en dat naar buiten treden 
wonderen doet voor je zelfvertrouwen!” 

Meer info? Zie www.msstilburg.nl of neem 
contact op met 0900-0331.

v.l.n.r.: Ramona & Mathilde

Maatje worden?

Heb je het hart op de juiste plek en ben je geduldig 
en betrouwbaar? Wordt dan Vrijwillig maatje van een 
psychisch kwetsbare Tilburger. Om samen met een 
wijkbewoner naar het wijkcentrum te gaan, koffie te 
drinken, een praatje te maken of te wandelen, fietsen, 
winkelen, sporten of andere ontspannen bezigheden. 
Thuis of buitenshuis. Ongeveer 1½ uur per twee 
weken, voor minimaal 1 jaar.

Kijk op www.dedraadmagazine.nl onder sociale 
initiatieven voor verdere uitleg. 

Ervaringen van andere vrijwilligers lees je op:  
http://vrijwilligers.ggzbreburg.nl/Ervaringen.aspx/

Aanmelden via:http://vrijwilligers.ggzbreburg.nl/
Aanmelden/Aanmelden-vrijwilliger-Vriendendienst-
Tilburg.aspx 
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Bij ASVZ maken we mensen met een 

verstandelijke beperking krachtiger. 

We kijken naar wat wél kan en richten onze 

behandeling en begeleiding daarop in. 

ASVZ biedt altijd zorg op maat. 

Meer informatie: asvz.nl

Ondersteuning Thuis      |     Dagbesteding      |     Wonen      |     Diagnostiek & Behandeling

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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Stuur uw antwoord voor 
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5038 CH Tilburg of naar  
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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

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

w w w.dktnotarissen.nl

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



SAMENWONEN OUDERS &  
KINDEREN HEEFT GEVOLGEN

Een op de tien Nederlanders vindt dat kinderen 
hun ouders in huis moeten nemen als zij niet meer 
zelfstandig kunnen wonen. Dat blijkt uit onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoewel het 
kabinetsbeleid is dat ouderen langer thuis moeten 
blijven wonen, is het nog niet zo eenvoudig om met je 
kinderen te gaan samenwonen. Dat kan allerlei fiscale 
en financiële gevolgen hebben. Daarom is het goed 
om advies bij de notaris in te winnen voordat ouders 
en kinderen bij elkaar gaan wonen.

WOONOPLOSSING
Het begint allemaal met de beslissing over hoe en 
waar ouders en kinderen gaan wonen. Een huis, dat 
een ‘voor’ en ‘achter’ huis heeft kan vaak eenvoudig 
in tweeën worden gedeeld. Zodat twee zelfstan-
dige wooneenheden ontstaan. Financieel is het zo 
eenvoudig vaak niet. Als er bijvoorbeeld een hypo-
theek op het huis zit, kan het samenwonen ten koste 
gaan van een deel van de hypotheekrenteaftrek. 
Ook moet de bank toestemming geven als familie 
of anderen in je huis komen wonen. Bij ouders en 
kinderen die gaan samenwonen is er vaak behoefte 
aan zelfstandigheid. Als ouders en kinderen bij de 
gemeente aankloppen voor twee aparte huisnummers 
zodat zij bijvoorbeeld post apart van elkaar kunnen 
ontvangen, krijgen zij vaak geen gehoor. Dit blijkt 
uit een steekproef van Netwerk Notarissen onder 50 
gemeenten. Bij 48% van de gemeenten is het niet 
mogelijk om een extra huisnummer te krijgen. Bij 24% 
van de gemeenten kan dat alleen onder bepaalde 
voorwaarden, bijvoorbeeld als er een splitsing van de 
woning bij de notaris heeft plaatsgevonden. 

SAMENWOONCONTRACT
Bij elkaar wonende ouders en kinderen doen er 
verstandig aan om de gemaakte (financiële) afspraken 
op papier te zetten en een samenwooncontract 
te tekenen. Daarin kunnen onder meer duidelijke 

afspraken worden gemaakt over wie welke ruimte(n) 
gebruikt, wie eigenaar is van welke inboedelgoederen 
en wie welke kosten betaalt. 

NIET ALLEEN FINANCIEEL
Het zijn niet alleen puur financiële zaken waaraan je 
moet denken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als één 
van de kinderen bij de ouders intrekt en die ouder 
overlijdt? Gaat het om een huurhuis, vergeet dan 
niet om aan de verhuurder te vragen of het kind 
als medehuurder op het huurcontract kan worden 
bijgeschreven. Anders bestaat het risico dat het kind 
de woning na het overlijden van de ouder moet 
verlaten. Als het om een koophuis gaat, kan via een 
testament worden geregeld dat het inwonende kind 
in het huis kan blijven wonen. Anders is dat kind 
afhankelijk van afspraken die het met de andere 
kinderen moet maken. Als de ouders bij een kind 
intrekken, moeten er ook afspraken worden gemaakt 
voor het geval het kind komt te overlijden.

LEVENSTESTAMENT 
Als de ouder de eigen financiële en andere zaken niet 
meer kan regelen, dan is het heel handig als er een 
vertegenwoordiger is aangewezen. Dat kan in een 
levenstestament of een algemene volmacht. Anders 
moet in zo’n situatie de rechter worden gevraagd 
een bewindvoerder te benoemen. Het kost enige tijd 
voordat dit bij de rechtbank is geregeld. Bovendien 
mag een zelf aangewezen vertegenwoordiger meer 
dan een bewindvoerder. Dit is afhankelijk van wat  
in het levenstestament of de algemene volmacht is 
vastgelegd. 

Juridische informatie
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tekst: notaris Daamen, de Kort en van Tuijl, 
mr. Desirée Laureij



www.puur-culinair.nl
Bent u benieuwd naar onze gerechten 
of heeft u vragen?
Bel dan naar (013) 4645446.  
Wij helpen u graag!

Wilt u thuis genieten
van onze gezonde,  
ongekend lekkere  

maaltijden? 
Puur Culinair kookt  

ook voor u!

Uitgebreide keuze
U kunt kiezen voor typisch Hollandse 
gerechten, heerlijke Italiaanse gerechten of 
voor gerechten uit de Oosterse keuken.  
 
Volgt u een dieet of eet u bijvoorbeeld graag 
vegetarisch? Ook hiervoor is een breed 
assortiment beschikbaar. 
 
Bij Puur Culinair bepaalt u zelf hoe uw 
maaltijd wordt samengesteld.  
Wij varieren zodat u kunt combineren.

@

kiezen

bestellen

a�everen

koelen

smakelijk eten!
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Kiezen 
Keuze uit ‘Puur voor U’ producten (in losse 
verpakkingen) of  ‘Menu op maat’. 

Bestellen
Bestel via menukaarten, bestelformulieren of 
op internet.

Bezorgen
Onze vrijwilligers brengen 1x per week de 
maaltijden bij u thuis. 

Bewaren
Bewaar de maaltijden in uw koelkast en bepaal 
zelf iedere dag wat u wenst te eten.

Aan tafel
Kies zelf het moment waarop u wilt eten. En 
geniet van een verse, verantwoorde maaltijd.

Vers & verantwoord
Eet u graag vers en verantwoord, 
dan bent u bij Puur Culinair aan het 
goede adres! 

Onze koks bereiden uw maaltijd met 
uiterste zorg. Ieder seizoen worden 
de beste ingrediënten en producten 
geselecteerd. We werken zoveel  
mogelijk samen met lokale 
ondernemers die dezelfde passie 
voor hun producten hebben als wij. 
  
De gerechten worden op bijzonder 
ambachtelijke wijze sous-vide 
bereid, zodat u verantwoord kunt 
genieten met behoud van pure 
smaken. 

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 
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. 

REISTARIEVEN 2016
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: 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.



“KOPJE SUIKER LENEN 2.0”
In het voorjaar werd in Nederland de app Nextdoor gelanceerd: het gratis en besloten netwerk voor 
jou, je buren en je buurt. “Een digitale combinatie van het praatje aan het tuinhek en een prikbord 
in de supermarkt”, aldus oprichter Nirav Tolia. Nextdoor komt overgewaaid uit de VS: “Nederland is 
niet zomaar uitgekozen als pilotland voor de nieuwe app. De gemeenschapszin hier is heel groot, 
Nederlanders hebben meer contacten en organiseren daar vaker iets mee en zijn bovendien dol 
op gratis spullen”, aldus Tolia.

MIX VAN FACEBOOK EN MARKTPLAATS
Nextdoor is een online platform dat Nederlandse buurten leuker wil maken. Voorwaarde is 
natuurlijk wel het bezit van een smartphone, wat (nog) niet altijd het geval is bij onze senioren. 
Het is een gemakkelijke manier om contacten te leggen in de buurt. Dat hoeft nu niet meer via het 
ouderwetse kopje suiker. De buren en de overburen van de buren krijgen immers een gezicht op 
je smartphone en dat maakt het gemakkelijker om ze aan te spreken op straat. De buurtbehoeften 
kunnen sterk variëren. Is de gemeente van plan om bomen te kappen in de wijk en wil je daar 
samen protest tegen aantekenen? Zoek je informatie bij een inbraak en/of misdaadpreventie in 
de buurt? Wellicht wil je omgewaaide bomen of onveilige stoeptegels signaleren of zoek je een 
betrouwbare babysitter? Wil je een ladder of boor lenen? Heb je gratis spullen in de aanbieding? Wil 
je je hobbies delen zoals bijvoorbeeld fotografie of tuinieren of samen met buurtgenoten sporten? 
Een buurtborrel, buurtbarbeque of straatfeest organiseren? Dit totaal aan vraag en aanbod maakt 
Nextdoor een overzichtelijke mix van Facebook, Marktplaats en WhatsApp en gemakkelijk binnen 
bereik. Want samen met je buren aan een leukere, betere en veiliger buurt bouwen, is de opzet van 
Nextdoor.

HOE WERKT HET? 
Nextdoor is een app die je eenvoudig kunt downloaden op je telefoon. Vaak nadat via de 
verspreiding van een kaart of flyer in je buurt Nextdoor bekend is geworden. Er volgt controle of de 
aanmelder daadwerkelijk op het opgegeven adres woont, zodat iedereen erop kan vertrouwen in 
een veilige digitale omgeving met elkaar te appen. Nextdoor is in ieder geval een succes in de wijk 
Quirijnstok in Tilburg Noord. De app telde daar binnen drie weken 77 leden. En inmiddels kuiert 
een wandelgroep op donderdagavond door de mooie, groene wijk.

Meer informatie: zie www.nextdoor.nl

 
DRAADLOOS

DIGITAAL DE BUURT  
VERKENNEN MET APP NEXTDOOR:
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DE EERSTE  
‘DRAAIMOLEN’ VAN 
DE TILBURGSE KERMIS

Lunchroom Carrousel aan de Schouwburgring lijkt tijdens de Tilburgse kermis sprekend op 

een heuse draaimolen! Die je al van ver af ziet schitteren op de Oude Markt. Tijdens het leukste 

evenement van Tilburg is dit een prima rustplek voor bezoekers. Lekker in het zonnetje ge- 

nieten van een hapje en drankje maar toch in de ultieme kermissfeer blijven. 

Het markante ronde glazen gebouw leent zich perfect voor het nabootsen van een draai- 

molen. De buitenkant is identiek aan een echte nostalgische carrousel waar menig Tilburger 

een warme herinnering aan heeft. Maar het blijft niet bij die uitstraling alleen want er worden 

ook nostalgische prijzen gehanteerd. 

Jan en Carla Willemse zijn de trotse eigenaars. Jan: “Vrienden vroegen regelmatig of de draai- 

molen goed draait. Toen dacht ik: waarom hier geen echte carrousel van maken tijdens de  

Tilburgse Kermis? De gemoedelijke sfeer van de (nostalgische) kermis kun je dan een paar 

meter verderop bij ons ook ervaren.” Carla: “De Tilburgse Kermis is een evenement waar ieder-

een het hele jaar naar uitkijkt. En bij ons begint-ie al ruim een week eerder zodat onze gasten 

alvast in de gemoedelijke Brabantse sfeer komen. Die sfeer wordt tijdens de kermis versterkt 

door livemuziek.”

KINDEREN EEN KWARTJE

Jan Willemse: “Ik denk dat echte Tilburgers dit bijzonder zullen waarderen. Voor hen is de  

kermis een evenement waar ze het hele jaar naar uitkijken en voor sparen. Met carnaval heb-

ben ze de dubbeltjespot en met de kermis een spaarpot voor de kleinkinderen: het overbek-

ende kermisgeld. Voor deze mensen hebben wij een nostalgische actie tijdens de kermis.  

Kinderen tot en met 10 jaar kunnen bij ons voor een kwartje een punt appeltaart met slagroom 

komen eten.” Lunchroom Carrousel draagt de Tilburgse kermis een warm hart toe en wil graag 

meewerken om die ook dit jaar weer tot een groot succes te maken.

tekst & fotografie Lonneke Willemse

CARLA: “WIJ ZIJN DE EERSTE DRAAIMOLEN 
WAAR JE NIET DOL VAN WORDT.” “ALS JE AL  
DOL WORDT, IS HET VAN DE DRANK”, LACHT JAN



SPECIAAL VOOR  
DE LEZERS VAN  
DE DRAAD
  
Boeren Frietje: friet met twee 
spiegeleieren, champignons,  
spekjes, ui en salade voor  
slechts €5,-

Bent u benieuwd naar de om- 
getoverde Carrousel? Knip deze  
bon dan uit en lever hem tussen  
16 t/m 31 juli 2016 in bij  
Lunchroom Carrousel. 

Tijdens de Tilburgse Kermis  
(22 t/m 31 juli) is de keuken  
geopend tot 20.30 uur.

Speciaal voor de lezers  

van De Draad heeft Lunchroom 

Carrousel tijdens de Tilburgse 

Kermis een nostalgische 

aanbieding. De moderne versie 

van ‘Slaoi meej aai meej juin meej 

èèrrepel’ voor slechts €5,-. Knip de 

bon hiernaast uit en lever hem in 

bij Lunchroom Carrousel!
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PRIJSVRAAG PEERKE DONDERS

Bijna alle Tilburgers kennen Peerke Donders. Hij werd geboren als zoon van een 

eenvoudige Tilburgse wever. Peerke wilde priester worden, maar zijn ouders waren 

niet vermogend genoeg om hun zoon aan het seminarie (een priesteropleiding) te laten 

studeren. Toch kreeg Peerke die kans en hij werd uitgezonden naar Suriname waar hij 

zorgde voor de slaven en melaatsen. Hij maakte geen onderscheid tussen rang of stand. 

Vol mededogen bood hij de helpende hand tot aan zijn dood in 1887 in Suriname. 

Sindsdien wordt Peerke aanbeden en vereerd, vooral door de autochtone Tilburgers  

en de Surinaamse bevolking. Peerke werd in 1982 zaligverklaard en  

leeft nog altijd voort in de harten van vele gelovigen.

HET PEERKE DONDERS PARK
In Tilburg Noord ligt het Peerke Donders Park. 
Bezoekers zijn iedere keer weer onder de indruk van dit 
unieke Tilburgse erfgoed en bijzondere stiltegebied. 
In het park van bijna 1,5 hectare bevinden zich een 
replica van zijn geboortehuis, een devotiekapel naar 
Surinaams voorbeeld en een prachtige kruiswegstatie. 

PAVILJOEN
Op 27 oktober 2009, de 200ste geboortedag van 
Peerke Donders, werd het Peerke Donders Paviljoen 
geopend. Als ‘Museum voor Naastenliefde’ is dit 
museum wereldwijd het enige in zijn soort. De 
permanente tentoonstelling vertelt met foto’s en 
objecten het verhaal van het leven van Peerke 
in Tilburg en Suriname. Momenteel loopt de 
wisseltentoonstelling ‘Zin in Brabant’, die een boeiend 
en interessant beeld geeft van de tientallen religies 
die tegenwoordig in Brabant worden beleden.
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Stuur de juiste antwoorden naar:

Peerke Donders park, t.a.v. de heer T. 

Bergen, De Schans 95, 5011 EN Tilburg 

of mail naar info@peerkedonders.nl

De juiste inzendingen maken kans 

op de volgende prijzen: 1e prijs: een 

prachtig gipsen beeldje van Peerke 

Donders (23 cm) / 2e prijs: boek: Peerke 

Donders, een leven in brieven /  

3e prijs: herinneringspenning  

Peerke Donders

VRAGEN:
1. Wanneer werd Peerke Donders geboren?

2. Naar aanleiding van welk wonder werd  

 Peerke zaligverklaard?

3. Peerke werd geïnspireerd door de Werken  

 van Barmhartigheid. Welke Werken van  

 Barmhartigheid zijn er?
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Devotiekapel

Paviljoen Peerke Donders
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AL TACHTIG 
JAAR LANG 

SCHIETEN 
OP DE 

KERMIS
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tekst & fotografie Joep Eijkens

DE PASSIE VAN  
RIA VAN DIJK

Haar verhaal haalde al vele kranten, magazines 

en websites in binnen- en buitenland. Ze werd het 

middelpunt van exposities in Duitsland en Frankrijk. 

En haar werk is opgenomen in de permanente 

collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

We hebben het over Ria van Dijk uit Tilburg. Ria 

van Dijk? Had die vroeger niet een drogisterij in wat 

nu de Tivolistraat heet?  Jawel, maar dat zullen zich 

vermoedelijk nog maar weinig mensen herinneren.  

Want Ria is inmiddels de 96 gepasseerd. Méér mensen 

zullen haar kennen als de Tilburgse ‘schietvrouw’. 

Ria was 16 toen zij op 5 september 1936 op de Tilburgse 

kermis een fotoschietsalon bezocht en letterlijk haar eerste 

kermisfoto schoot. Ze kreeg meteen de smaak te pakken 

want diezelfde dag schoot ze nog een keer raak zodat ze 

met twee trofeeën huiswaarts keerde. Daar bleef het niet bij 

want heel haar leven bleef Ria jaar in jaar uit op de kermis 

in Tilburg of elders schieten en zo bouwde ze een unieke 

verzameling zelfportretten op. Vrijwel alleen de oorlogsjaren 

- toen er écht geschoten werd – ontbreken.

De verzameling werd in 2008 te boek gesteld in het zevende 

deel van de spraakmakende serie In almost every picture 

van de Amsterdamse uitgever en reclameman Erik Kessels. 

De publicatie trok internationaal de aandacht en niet lang 

daarna besloot het Stedelijk Museum de hele collectie aan te 

kopen. “Ik snapte niet dat ze er kunst in zagen”, zegt Ria. “Maar 

ik kreeg er een aardig bedrag voor en daarmee heb ik een paar 

mooie feesten kunnen geven voor de familie en voor mijn oud-

medewerkers van de drogisterij.” Het boek is allang uitverkocht. 

Maar nu komt er een tweede druk, uitgebreid met de kermisfoto’s 

die ze sinds 2008 geschoten heeft. Want voor de duidelijkheid: Ria 

schiet nog steeds, al gaat het wat moeilijker en moet de baas van 

de schietsalon een handje helpen voordat de camera geactiveerd 

wordt. Maar ze gaat door. Ria: “Als ik terugkijk op m’n leven zie ik dat 

dat schieten me toch wel een hoop plezier heeft gegeven...”

 

Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie in deze rubriek staan? 

Stuur dan een berichtje naar De Draad via dedraad@contourdetwern.nl.  

tekst & fotografie Joep Eijkens
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VERSPREIDINGSDATA
van De Draad in oktober en december.

De editie Werk & Leren met aandacht voor allerlei leer en (vrijwilligers-) werkprojecten die de economische 
zelfstandigheid van (Til)burgers kunnen bevorderen, wordt verspreid in de week van  14 – 21 oktober

De editie met aandacht voor samenleven van jong en oud en Tilburg toen en nu,  
wordt verspreid in de week van  9 – 16 december.

HET LAATSTE WOORD OVER DE WEBSITE
Vanaf de maand  juli is de vernieuwde en verbeterde website van De Draad volop in de lucht. 
Onze site is vanaf nu aantrekkelijker want deze is nu visueler, actueler en interactiever. 
Met meer achtergrondinformatie,  persberichten, een activiteitenkalender en artikelen van  
de redactie,  is de website een welkome aanvulling op het magazine.  Zo is de  rubriek   
Te Koop /Gezocht  nu (ook) digitaal en daarmee beter op de actualiteit afgestemd.   
Zie verder de rubriek Ontspanning en Activiteiten voor bijvoorbeeld een overzicht 
van sociale initiatieven en recepten.  Bijdragen van lezers zijn zeer welkom! 
Middels het contactformulier kunnen lezers direct reageren op de inhoud 
van De Draad of de site.

EN TENSLOTTE:  
volg voor de laatste en leukste berichten De Draad op Facebook!

EXTRA ZAKCENTJE?
BEZORG DE DRAAD IN DE BLAAK 

Voor de wijk De Blaak zijn wij op zoek naar een nieuwe bezorger/
ster. De vierde Draad van 2016 verschijnt op 14 oktober aanstaande, 

u heeft als bezorger/ster 1 week de tijd om De Draad aan de hand van 
een adressenlijst te bezorgen. De bezorgwijk bestaat uit ongeveer 650 

adressen. Voor het bezorgen van deze 650 adressen ontvangt u als 
bezorger een vergoeding van ongeveer € 48,00 per keer. 

De Draad verschijnt vijf maal per jaar in een oplage van ca. 37.500 
exemplaren en wordt bij inwoners van 60 jaar en ouder in Udenhout, 

Berkel-Enschot en Tilburg door vrijwilligers bezorgd.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 
ContourdeTwern op telefoonnummer 013 583 99 99 en vraag naar 

Brigitte Schoggers of mail brigitteschoggers@contourdetwern.nl
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De Draad nummer 3, 2016, jaargang 2. Niets uit deze uitgave mag worden 
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DE JUISTE ANTWOORDEN
Op de puzzel in WELLNESS is:
‘LICHAAMSMASSAGE’  het juiste antwoord
Uit de vele goede oplossingen zijn 2 prijswinnaars geloot en dat zijn: de heer/
mevr. P.J. de Kok en mevrouw I. Hamels uit Tilburg
Van harte gefeliciteerd met uw prijs! En dat is ook deze keer een van de boeken 
voor en door Tilburgers (Gianotten Printed Media). Veel leesplezier!

De juiste antwoorden op de WILLEM II prijsvraag zijn: 
1. Johan Feskens >speelde de meeste wedstrijden 
2. Jan van Roesel > uitgeroepen tot Speler van de Eeuw  en 
3. Piet de Jong > de topscorer aller tijden!

De gelukkige prijswinnaars zijn: Gerry Groenendijk, Nico Claassen, Victor 
Goossens, Theo van Belkom, Jan de Wit, Wil Snijders en Kees Pieterse.  

Van harte gefeliciteerd met uw prijs!

Zie ook onze vernieuwde website: www.dedraadmagazine.nl  
en volg ons op Facebook

CO
LO

FO
N

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!

Voor ons LEZERSPANEL zoeken wij nog leden uit Udenhout of Berkel-Enschot. 
Vijf keer per jaar ontvangt u vers van de pers De Draad 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 

Zie ook www.dedraadmagazine.nl

Reacties vóór 9 september 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

HET LAATSTE WOORD OVER DE WEBSITE
Vanaf de maand  juli is de vernieuwde en verbeterde website van De Draad volop in de lucht. 
Onze site is vanaf nu aantrekkelijker want deze is nu visueler, actueler en interactiever. 
Met meer achtergrondinformatie,  persberichten, een activiteitenkalender en artikelen van  
de redactie,  is de website een welkome aanvulling op het magazine.  Zo is de  rubriek   
Te Koop /Gezocht  nu (ook) digitaal en daarmee beter op de actualiteit afgestemd.   
Zie verder de rubriek Ontspanning en Activiteiten voor bijvoorbeeld een overzicht 
van sociale initiatieven en recepten.  Bijdragen van lezers zijn zeer welkom! 
Middels het contactformulier kunnen lezers direct reageren op de inhoud 
van De Draad of de site.

EN TENSLOTTE:  
volg voor de laatste en leukste berichten De Draad op Facebook!



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/tilburg

Wij zijn betrokken bij u en uw omgeving en versterken de lokale samenleving in

sociaal-economisch en maatschappelijk opzicht. 

Kijk voor ons aandeel in uw omgeving op raboversterkt.nl.

Rabobank Tilburg en omstreken.

dat je samen
meer kunt
bereiken.

Als Rabobank
geloven we erin 


