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WERK &
ONTDEK

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT
Voorkom klachten door juiste zithouding
OOR
OOK V

UR
Zit u niet goed in uw bank of fauteuil?
VERHU
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.
Maak een afspraak
met zitspecialist
Miranda van Wijk
voor advies en passing in onze showroom of bij u thuis!

T: 013 - 521 22 23

De 5 basis voorwaarden
voor verantwoord zitten
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1. de juiste zitdiepte
2. de juiste lendensteun
3. de juiste zithoogte
4. de juiste armleggerhoogte
5. de juiste zithoek

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.

Maria, de wijkverpleegkundige
van Thebe

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.
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Werk en Leren is het thema van deze Draad
en dat vinden wij als redactie een belangrijk
thema, passend ook bij het najaar waarin
weer allerlei cursussen van start gaan.
Als we het hebben over werk in de vorm
van een betaalde baan dan lees je in het
uitgebreide artikel over Krachtcentrale 013
(pg 14,15 en 16) dat cliënten leren om te
(net)werken en ook bij Prins Heerlijk wordt
al werkende geleerd. Als we het hebben
over leren in de zin van onderricht krijgen,
in dit geval in de Nederlandse taal, dan
is het artikel over het Taalhuis (pg 20-21)
daar een sprekend voorbeeld van. Voor de
rest hebben we het over leren in de zin van
ondervinden, beleven en het opdoen van
levenservaring. Zie de leden van KART die
zich belangeloos inzetten voor kinderen
uit arme gezinnen. Maar er zijn vele
vrijwilligers nodig om taallessen te geven
en zoiets te ontwerpen als het Armoedespel
van KART. Het accent in deze Draad ligt
dan ook vooral op vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk is nauwelijks te
overschatten; vandaar dat we aandacht
besteden aan het Vrijwilligersbedankje
en de Week van de Mantelzorg, beide in
november.
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Hetty en de gouden handjes van de wijk

Chapeau voor hen en ook voor de
lezers die hebben meegewerkt aan ons
Lezersonderzoek in de zomermaanden (een
samenvatting van dit onderzoek vindt u op
pg 37). Onze dank hiervoor en ook voor de
waardering die uit de antwoorden spreekt.
Daarmee steken jullie de redactie een riem
onder het hart en dat geeft ons de drive om
met De Draad verder te gaan en waar nodig
te verbeteren.
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Mooie herfst toegewenst!
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Colofon / Verantwoording / Uitslag puzzel

Vrijwilligers zijn immers goud waard. Maar
liefst 41% van de respondenten van het
Lezersonderzoek van De Draad gaf aan
vrijwilligerswerk te verrichten. Dat is niet
gering.
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KINDERADVIESRAADTILBURG (KART)

“WAT? GA JIJ KARTEN?”
De KinderAdviesRaad Tilburg (KART) bestaat uit jongeren in de leeftijd van
12 tot 16, die zich inzetten voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs.
Zij geven ongevraagd advies, verzinnen ongewone oplossingen en zetten in
op onorthodoxe acties. Als laatste actie van het seizoen delen ze Fairtrade
lekkers uit in het centrum.
tekst: Betty Montulet / fotografie Hans Peters

In de hitte gekostumeerd gaan als cacaoboon, banaan
of ananas valt niet mee. De voorbijgangers blij maken
met Faitrade chocolade wel. Dit was de aftrap van de
KART-Food-Check onder het motto ‘Fair Trade eten
niet te duur, de achtergrond toch lekker puur!’De
KART-Food-Check is het nieuwste project van KART, in
samenwerking met duurzaamheidsinstelling Switch.
Vanaf september gaan KART-jongeren in zes
verschillende teams aan de slag met fairtrade eten in
relatie tot een klein budget, ondersteund door Switch.
Is fairtrade voedsel altijd duurder? Kun je met een
klein budget wel fairtrade eten en wat weten jongeren
eigenlijk van fairtrade af?
KART bestaat sinds 2010 en was een verjaarscadeau
aan de toen 80 jarige Gerrit Poels. Begeleider Tessa
Molenaar van ContourdeTwern: “KART is opgericht
om adviezen te geven over armoede maar kinderen
vinden acties vaak veel leuker om te doen. De
Kinderkookworkshop is de afsluiting van ons seizoen.
We maakten glutenvrije pannenkoeken, vlaflip en
zoete aardappelsoep omdat we goedkope menu’s
voor kinderfeestjes willen testen. Daarnaast kijken
we meer over de grenzen naar de Derde Wereld en
richten we ons op Fairtradeproducten. We willen dat
die ook binnen bereik komen van arme kinderen in
Nederland. Want dat is eerlijk voedsel en vaak ook
lekkerder.”
ARMOEDESPEL
Vanaf maart ging het KART Armoedespel op
tournee langs de Tilburgse basisscholen. De Kartkids
bedachten en ontwikkelden dit spel samen met Tessa.
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Met als doel om kinderen vanaf een jaar of 10 te leren
om met geld om te gaan. Op een levensgroot doek
op de vloer volgen kinderen een route waarbij ze voor
lastige dilemma’s komen te staan. Bijvoorbeeld: ”Je
hebt een nieuwe telefoon nodig. Wat doe je? Neem je
er een op afbetaling of het oudje van je broer?” Voor
het beste antwoord winnen kinderen Kartcoins die
ze in een winkeltje naast het spel mogen uitgeven
aan spulletjes. Tot grote geestdrift van de spelertjes.
Femke Majoor (15) en Fleur Menue (14) vonden het
keigaaf om het Armoedespel te ontwerpen. Femke:
“Het gaat om keuzes die ze in de toekomst gaan
maken over bijbaantjes, geld en school. Ze maken
kennis met armoede en leren tegelijkertijd omgaan
met geld. Bijvoorbeeld: ‘geef je je verjaardagsfeestje
thuis of ga je met je vriendjes naar een dure attractie
als de Efteling.’” Het was twee jaar noeste arbeid maar
dan heb je ook wat, vindt Fleur.

EFTELING EN EUROSCOOP
Samen met de andere kinderen gingen ze ook dieper
op de Efteling in en daar kwamen weer een paar
ongevraagde doch nuttige adviezen uit. Fleur: “De
entreeprijzen van de Efteling zijn heel hoog. Dus wij
dachten: biedt flinke korting aan gezinnen met een
smalle beurs op rustige dagen, net voor de winter of
door de week. Dan heeft de Efteling meer bezoekers
en hebben heel veel mensen een leuk dagje uit. Geef
dan tegelijkertijd ook korting op al het lekkers en
leuks in het park want die prijskaartjes zijn ook niet
mis!” en rond 5 december vorig jaar organiseerde
de Euroscoop, samen met KART en de Voedselbank
een feestje voor kinderen uit arme gezinnen. Met

Duurzaam kokkerellen met KART

knutseltafel, kadootjes, springkussens, filmvoorstelling
en een snack bij de film als extraatje. “En dan zie je hoe
je een kind nog blij kunt maken met iets kleins”, zegt
Femke. Kennen ze zelf leeftijd-genootjes in armoede?
Femke: “Ik vermoed het wel maar kinderen van onze
leeftijd schamen zich al helemaal dus dat zul je niet
snel merken.” Fleur beaamt: “Armoede kan van alle
kanten komen, je ziet het niet altijd aan iemand!” Hun
omgeving, familie en vrienden, vindt het leuk dat
ze dit doen al begrijpen ze het soms niet helemaal.
Femke: “Denken ze dat ik ga karten!”
Is er in dat zesjarige bestaan van KART rondom
armoede iets veranderd? Tessa: “Aan de ene kant
zijn er onnoemelijk veel initiatieven rond armoede
bijgekomen, zoals Quiet Community en worden er
veel acties georganiseerd voor de Voedselbank, zodat
je denkt, moeten wij ons daar nog wel op richten?
Maar aan de andere kant is de kloof tussen arm en rijk
alleen maar groter geworden, dat zien we aan de arme
en rijke scholen die er nu zijn.”
KART heeft, behalve kinderleden, ook een aantal
zeer actieve vrijwilligers die zich met hart en ziel
inzetten. Tessa: “En omdat een aantal van onze leden
na dit schooljaar afscheid neemt, kunnen we wel
weer nieuwe aanwas gebruiken. Liefst kinderen met
grootse ideeën en wilde plannen. Vaak ontaarden
onze vergaderingen in een chaos. Ooit hebben we
zelfs een decibelmeter moeten neerleggen. Kwam er
niemand meer boven de herrie uit. Maar dat zoeken
we ook: kinderen die elkaar overschreeuwen met de
gekste ideeën!”

En tot slot nog deze doordachte adviezen aan
leerkrachten rondom Sinterklaastijd:
Vraag kinderen NIET om een schoen mee naar school
te brengen die daar snachts moet blijven staan. Veel
kinderen hebben maar één paar en zouden op blote
voeten naar huis moeten.
Vraag ze NIET om de dag na Sinterklaas de kadootjes
mee te brengen. Niet alle kadoos zijn even groot of
duur of er helemaal niet. Geeft kinderen het idee
dat ze iets fouts hebben gedaan in de ogen van
Sinterklaas.
WEL: veel scholen geven geld mee aan de leerlingen
om surprises te kopen voor hun klasgenoten; zo
hoeven kinderen dit niet aan hun ouders te vragen die
soms van 30 euro per week moeten rondkomen.

De KinderAdviesRaad Tilburg is een
project dat ondersteund wordt door
ContourdeTwern.
Contactpersoon Tessa Molenaar: E
tessamolenaar@contourdetwern.nl
Tel 06 – 345 39 673 of 013 543 91 91
https://www.facebook.com/
kartfoodcheck/ https://www.facebook.
com/KARTilburg/
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5 Tips voor een goede kledingkeuze
van Tineke de Leeuw Damesmodezaak Kampshoff Mode
1
2
3
4
5

Passend bij uw figuur
Elke dame heeft een ander figuur. Onze coupeuse zorgt
ervoor dat alles aan uw wensen wordt aangepast.

Kampshoff Mode

De juiste kleur

Stijlvol, voor elke dame

Een kledingstuk met de juiste kleur voor u doet wonderen.
Samen zoeken we de beste kleurcombinaties uit.

Ga voor kwaliteit
Wij zorgen voor collecties met goede kwaliteit, dan blijft
u kleding langer mooi, beter in model en staat het flatteus.

Accentueer uw pluspunten
Met ons kledingadvies kunt u bepaalde lichaamsdelen
verhullen en uw pluspunten extra accentueren.

Aandacht voor u
Bij Kampshoff Mode nemen wij ruim de tijd voor u,
zodat u rustig kunt passen, wij helpen u daar graag bij.

KOOPWEEKEND

22 & 23 Oktober
10% KORTING
op uw aankopen!
Zondag: 12.00 tot 17.00 uur

Dom.S.Dubuissonstraat 70 | Berkel Enschot | 013 5331247 | www.kampshoffmode.nl
Openingstijden | Dinsdag t/m Vrijdag: 10.00 tot 17.30 uur | Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur

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.

6 | De Draad

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

FYSIO BINNENSTAD

VOOR JONG EN OUD
Aan de Spoorlaan bevindt zich Fysio Binnenstad; een uitnodigende frisse vrolijke
ruimte waar iedereen fysiotherapie ondergaat ofwel aan fitness kan doen. Met
veel ouderen als klant, mogelijk omdat in de binnenstad traditioneel veel ouderen
wonen maar ook omdat ze het leuk vinden om ter plekke jongeren te ontmoeten en
de competitie met ze aan te gaan.
tekst Betty Montulet & fotograﬁe Hans Peters

Zoals Theo (69) die fanatiek bezig is met de TRX (Total
Resistance eXercise). Door chronische rugklachten
is hij minder mobiel geworden: “Maar dat wil ik niet.
Op deze manier oefen ik mijn stabiliteit en verbeter
ik tegelijkertijd mijn conditie. Ik merk dat het enorm
helpt en dat motiveert me ook om door te gaan.”
Manueel therapeut Dave Kuppers en manueel- en
sportfysiotherapeut Stijn van der Burgt zijn de jonge
eigenaars van Fysio Binnenstad. Dave: “Je stabiliteit
trainen en balans opbouwen is uitermate belangrijk
voor de ouder wordende mens. Je ziet Theo hier door
de knieën gaan en dat kan hij thuis ook wel maar het
gaat erom die bewegingen langdurig te herhalen en
dat gebeurt hier. Hoe langer ouderen bewegen, hoe
fitter ze blijven en hoe fitter, hoe gezonder.” Stijn valt
hem bij: “De 60-plusser is veel meer bezig met z’n
gezondheid dan tien jaar terug; senioren zijn steeds
actiever. Ze willen oud worden maar zich niet oud
voelen. We spelen dan ook met het idee van een
Haal- en Brengservice; ouderen achter de geraniums
vandaan halen om ze hier te laten bewegen. Dat is
gezond voor lijf en leden maar ook voor het sociale
contact.”

procentueel meer voor bij ouderen. Net als klachten
aan het bewegingsapparaat. Daarom is er recent
het aanbod van de McKenzie-therapie; een uiterst
succesvolle behandelmethode voor specifieke rugen nekklachten. En Dry Needling staat ook pas sinds
maart op de menukaart. Hierbij worden met een droge
naald de spieren aangeprikt zodat die zich snel en
langdurig ontspannen. Daarnaast is Manuele Therapie
een van de specialiteiten van Fysio Binnenstad. Wordt
toegepast bij onder meer heupproblemen, kaak-,
hoofd- en nekklachten.
Bij Fysio Binnenstad kun je zonder verwijzing terecht.
Naast bovengenoemde specialiteiten van het huis ook
voor reguliere fysiotherapie, fysiotherapie bij reuma,
looptraining bij etalagebenen, sportfysiotherapie
inclusief Medical Taping!
Fysio Binnenstad, Spoorlaan 368, T 822 54 41.
Zie voor openingstijden www.fysiobinnenstad.nl
en ook Facebook.

Theo houdt zich staande

DRY NEEDLING
In het begin had Fysio Binnenstad voornamelijk
studenten maar nu is het publiek veel gemêleerder.
Stijn: “Ouderen vinden het juist leuk om hier jongeren te treffen. En kunnen soms nog meer gewicht
oppakken dan een 20-jarige, vooral als die een knieprobleem heeft! Soms hou je ze echt niet bij, fanatiek
als ze zijn.”
Natuurlijk kan bij Fysio Binnenstad iedereen revalideren na ziekte of een ongeval maar een knie/
heup operatie, hersenbloeding of hartfalen komen
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Voor de Draad Ermee!

“WIJ ZIJN GEEN
STADSE MENSEN”
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? We bellen aan
bij Yvonne van Diessen
(47). Met haar man
Frans en tienerzoon
Wessel (18) woont ze
aan de Antonie van
Dijcklaan, stadsdeel
Berkel-Enschot. Vanuit
huis runt ze Pradána

Geboren in Den Bosch, groeide ze vanaf haar vierde op in BerkelEnschot. Van 1973 tot 1989 woonde ze in Tilburg, de langste tijd in de
Reeshof, waarover ze kort kan zijn: “Hier is het ook rustig, maar anders.
Wij zijn geen stadse mensen. Tilburg is dichtbij, maar niet zó dichtbij
dat je er last van hebt.”
Aan de Antonie van Dijcklaan woont het gezin sinds 1995. We praten
in de tuin van een heerlijk huis, op een overdekt stuk terras, aan de
rand van het zwembad dat Frans helemaal zelf aanlegde. Zoals hij
trouwens alles verbouwde wat er aan het huis te verbouwen viel. Het
contact met de buren is meer dan uitstekend, vertelt Yvonne: “Op zeker
moment besloten we om collectief de dakpannen van onze huizen te
vernieuwen. We kookten om beurten en dat is zo gebleven. Om de
vijf, zes weken kletsen we zo bij. Ik kan het iedereen die in een buurt
woont van harte aanbevelen! Wat hier beter kan? Ik zou het zo gauw
niet weten. Voor de jeugd zou ik wensen dat er meer speelgelegenheid
kwam. Ze moeten het nu doen met een grasveldje.”
Tot de geboorte van haar zoon, achttien jaar geleden, werkte ze in
de Tilburgse horeca. Eerst bij haar ouders in Le Bistrot de Paris aan de
Emmastraat, later in Café Het Wandelbos. Naast het moederschap begon
ze met massage. “Ik deed dat bij mensen uit mijn omgeving en die
zeiden toen: ‘waarom maak je er je beroep niet van?’ Ik ben toen enkele
opleidingen gaan volgen, waaronder een HBO medische basiskennis,
en zo begon ik in 2007 mijn eigen praktijk voor natuurgerichte therapie.”

(‘gave’), praktijk
voor natuurgerichte
therapie. Yvonne
masseert mensen en op locatie - paarden…
Tekst Toine van Corven &
fotografie Hans Peters
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ONDER VUUR
Sinds een paar maanden geleden een alternatief therapeut in Duitsland
in opspraak raakte, ligt natuurgeneeskunde (weer) stevig onder vuur.
Yvonne: “Probleem is dat iedereen zich natuurgeneeskundige mag
noemen. Ik zeg altijd tegen mijn klanten: ik kan je niet beter maken, wel
het genezingsproces ondersteunen. Bij een zwaar ziektebeeld overleg
ik altijd met een arts.” Maar uit die hoek klinkt juist de zwaarste kritiek.
“Specialisten en artsen voelen zich superieur”, zegt Yvonne. Maar dat
zijn ze toch ook? “Artsen zijn er wars van. Ik ben overtuigd dat je met
samenwerking meer bereikt. Ik ben hier in het dorp goed bekend met

artsen en fysiotherapeuten. Persoonlijk ondervind
ik geen tegenwerking, eerder medewerking.”
Yvonne behandelt niet enkel mensen, ook paarden.
“Van kinds af rijd ik paard bij boer Cees van Roessel
in buitengebied d’n Brem. Op zeker moment ben
ik een cursus sportmassage en lymfedrainage
voor paarden gaan volgen, met aandacht voor de
fysieke en mentale aspecten van het paard. Ja, jij
kijkt nu wel verbaasd, maar dat is een zeer serieuze
aangelegenheid. Er gaat nogal wat geld om in de
paardenwereld.”

STALBENEN
Hoe gaat dat in zijn werk, therapie bij paarden?
“Dieren met te weinig beweging kunnen last krijgen
van stalbenen. Die zijn dan gezwollen en de huid
zit strak. Manuele lymfedrainage stimuleert het
afvoersysteem. Je gaat beter drinken, plassen
en transpireren. Het helpt bij mensen en ook bij
paarden. Technisch komt het op hetzelfde neer. Een

kwestie van ‘de juiste deuren openzetten’. Verschil
is dat mensen vaak denken: als de pijn maar niet
terugkomt. Een paard doet dat niet. Als het goed is, is
het goed. Een paard is bovendien eeuwig dankbaar.
Je wordt de volgende keer hartelijk onthaald!” In
de wei van boer Van Roessel nemen we de proef
op de som met de Welsh pony Emmy, die Yvonne
eerder onder handen had. Ze heeft last van eczeem.
Yvonne gaat de wei in. Ze wordt niet als eerste
begroet door Emmy maar door haar veulen. Yvonne
knuffelt beide dieren uitgebreid. Het eczeem valt
mee. Mede dankzij het zebra-dekje dat het dier
draagt. Ongedierte raakt er gedesoriënteerd door,
legt Yvonne uit. Emmy’s hals blijkt verhard. Manuele
lymfedrainage moet hier uitkomst bieden. Dat
is voor later. Yvonne straalt tussen ‘haar’ dieren.
Volmaakt gelukkig in Berkel-Enschot. Heeft ze
toekomstplannen? “Nee. Niet echt. Houden wat
we hebben. Ik ben hier al eens vertrokken en weer
teruggekomen… Weet je? Je kunt het meisje uit het
dorp halen, maar het dorp niet uit het meisje.”

Emmy en haar veulen begroeten Yvonne
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OP ZOEK NAAR CONTACT|
VRAAG & AANBOD

CONTACT
Hoi, ik ben een vrouw van 73 jaar. Wie vindt het
leuk om 1 keer per week met mij te wandelen
of te gaan fietsen? Reacties onder nummer
2016-4-1
Weduwe van 80 jaar zoekt kennismaking met
een nette man, om eens een praatje met elkaar
te maken. Geen avontuurlijk iemand, maar
gewoon over de dingen van alle dag maar
ook over je verdriet kunnen praten. Interesse?
Reageer dan onder nummer 2016-4-2
Ik, vrouw uit Tilburg West, 62 jaar, single, ben
op zoek naar andere niet-rokende mannelijke
en vrouwelijke singles die ook zin hebben om
op zondagmiddag iets leuks te doen. Wel lowbudget; zoals een stukje fietsten, het maken van
een boswandeling, naar een gratis optreden etc.
Spreekt dit je aan, mail me dan! Ben benieuwd!
bcaeppenhof@gmail.com
Ik wil graag iemand leren kennen van het
andere geslacht. Die, vanzelf, na een tijd
wennen met me huilt en met me lacht.
Hoe moet ik mezelf typeren? Rationeel?
Emotioneel? Beide, durf ik te beweren.
Mijn niveau? Ach, weet ik veel.
Man, 76, mediumsize, zoekt contact…
Reageren? Nummer 2016-4-3

DE DRAAD
KWIJT ?

GEZOCHT | GEVRAAGD
Wie wil onze bridgeclub komen versterken? Wij
zijn een gezellige club met 12 paren. Dus zitten
we te springen om nieuwe leden. Wij spelen
geen competitie maar leggen gezellig samen
een kaartje. Dit doen we op vrijdagmorgen van
10.00 tot 13.00 uur bij Bridgeclub De Goede
Herder, Isidorusstraat 6 te Tilburg. De contributie
is € 35,00 per jaar en er is geen zomerstop.
Koffie/thee is € 0,50. Eens per jaar hebben we
een gezellig samenzijn met een borrel en een
hapje. Wilt u aansluiten? Neem dan contact
op met Bridgeclub De Goede Herder, de heer
T. Haans, tel 013 468 17 02 of met mevrouw
A. Snels, tel 013 468 47 74. Mailen kan ook via
snels076@planet.nl
Ik ben op zoek naar bijzettafeltjes en
kleinschalige meubeltjes. Wie kan mij helpen?
Info: tel 013 456 07 22.
Wie kan mij helpen aan een perculator van
Daalderop. Alvast hartelijk dank!
Inlichtingen: tel 013 850 32 13.
Senioren Bridgeclub kan nog enkele spelers
gebruiken. Onze club biedt speelgelegenheid
aan ongeveer 60 personen. Wij bieden u
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GEZOCHT | GEVRAAGD
een ontspannende bridgemiddag en spelen
competitie in twee lijnen. Vanaf september tot
en met april iedere donderdagmiddag in het
SJB gebouw aan de Beneluxlaan 76 te Tilburg.
Aanmelden kan via Tonnie Hooijmaijers: tel
0416 361 846
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij yoga / gym
voor 60+ vrouwen. Op maandagmiddag in De
Boomtak van 14.00 – 15.30 uur. Informatie via
Inez Tuerlings (na 17.00 uur): tel 013 543 88 13.
Olieverf en boeken over het universum
en heelal. Een half jaar geleden ben ik van
Dordrecht naar Tilburg verhuisd. Mijn grote
hobby is olieverf schilderen. Na de verhuizing
bleek dat mijn olieverf hard was geworden.
Ik wil graag mijn hobby oppakken, vandaar
dit verzoek. Heeft u olieverf over waar u
afstand wilt doen? Of heeft u boeken over
het universum en het heelal? Kan evt. tegen
een vergoeding. Graag contact opnemen met
mevrouw De Kwant-Bijhold, tel 013 591 44 21

TE KOOP
Redt uw video’s! en laat ze digitaliseren
op een dvd. Video’s: VHS, VHS-C, 8mm, Hi8
en DV mini bandjes. Dit kan ook bij uw
muziekcassettebandjes. Snel en betrouwbaar.
Inlichtingen via tel 06 303 82 142 of
vdv@ziggo.nl.
Te koop: grote collectie Cherished Teddies,
waaronder veel exclusieve jaarmodellen en
limited editions. Tevens een catalogus met de
waarde van de Teddies. Alles in één koop, prijs
nader overeen te komen. Inlichtingen: Charles
Lemmers, tel 06 519 62 840.
Al een tijd ben ik op zoek naar de puzzel
“Crystal of Enchantment” van Josepine Wall,
1000 stukjes, in metallic uitvoering. Uitgebracht
door Ravensburger. Heeft u deze puzzel?
Dan wil ik het graag tegen een redelijke prijs
overnemen. Informatie: tel 013 467 57 62.
Ruilen! 2500 bidprentjes ten 100 oude
bidprentjes. Voor informatie: tel 013 536 49 72.

De Draad |

11

VRIJWILLIGERSBEDANKTWEEK 4 - 13 NOVEMBER

HET
VRIJWILLIGERSBEDANKJE
IS OOK EEN FEESTJE

Al zo’n veertien jaar
worden Tilburgse
vrijwilligers in
het zonnetje gezet
door middel van
een groots opgezet
feest. Maar uit een
enquête die dit jaar
gehouden werd blijkt
dat niet iedereen
behoefte heeft aan
een party. Daarom
is er vanaf 2016
gekozen voor een
vrijwilligersbedankje
waarbij vrijwilligers
zelf een cadeau uit
kunnen zoeken.
Tekst & Fotografie: Hans Peters
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Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten; zo hebben gastvrouwen van
De Wever wellicht minder zin in een feestje dan de jolige meiden van het
Kindereiland. En nemen ze liever deel aan een workshop bloemschikken of
yoga. Uit de enquête bleek ook dat vrijwilligers verlangen naar variatie. Via
vrijwilligersbedankt.nl kun je dan ook kiezen uit bedankjes van bedrijven
en instellingen die aan de week deelnemen. Wil je gratis naar de bioscoop?
Prima. Maar er worden ook diverse workshops aangeboden; die vinden met
name plaats tijdens de VrijwilligersbedankTweek van 4 – 13 november.
INZET EN WAARDERING
Nuria van Aart, coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk van ContourdeTwern:
“Je zag de bezoekersaantallen teruglopen. Vorig jaar werd het feest gehouden
in de Spoorzone. Daar is ruimte voor 2500 personen. Er kwamen 1300
feestgangers op af. Daarnaast is het moeilijk iedereen tevreden te houden.
Voor de een staat de muziek te hard, voor de ander zijn de bitterballen te
klein. De webshop met bedankjes biedt hopelijk meer maatwerk omdat je
zelf kiest. Vanaf 15 september konden vrijwilligers via een code een geschenk
uitzoeken. Het belangrijkste is dat we iedere Tilburgse vrijwilliger bedanken
voor hun inzet voor de stad zodat ze zich gewaardeerd voelen. Want zonder
vrijwilligers gaan veel activiteiten gewoon niet door.”
Inmiddels heeft ContourdeTwern 6800 bedankjes verzameld zoals gratis
kaartjes voor theater, bioscoop en musea, een abonnement op de bibliotheek,
gratis zonnebrillen en een aanbod aan workshops, van architectuur tot
Zumbalessen. En de mensen die nog steeds zin hebben in een feestje
kunnen inhaken bij stedelijke evenementen. Nuria: “Maar dat is nog lang niet
voldoende. Als je bedenkt dat 1/3 van de bevolking vrijwilligerswerk doet,
dan gaat het om 50.000 vrijwilligers! Echter, niet iedereen staat geregistreerd,
zoals vrijwilligers van burgerinitiatieven of mantelzorgers. Dat is wel de
voorwaarde, je moet ingeschreven staan bij een vrijwilligersorganisatie om
in aanmerking te komen.”
FENOMEEN
Het Tilburgs Vrijwilligersbedankje is een groeimodel. Nuria: “Ieder jaar hopen
we op nog meer partners en nog meer bedankjes. We hopen dat bedrijven
in de toekomst zelf naar ons toekomen omdat ze vrijwilligers een warm hart
toedragen en graag hun bijdrage leveren aan het bedankje!”
Tegelijkertijd met de aftrap van de VrijwilligersbedankTweek worden op
4 november de Vrijwilligersprijzen uitgereikt. De genomineerden en hun
achterban worden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst, verzorgd
door Interpolis en Rabobank Tilburg e.o.

WEEK VAN DE MANTELZORG 6 -11 NOVEMBER

“OM HET BEHOUD VAN EEN
STUKJE WELZIJN EN GELUK”
Elk jaar is de 10e november de landelijke dag van de mantelzorg. In Tilburg strekken
deze activiteiten zich uit over een week met als doel de mantelzorger enerzijds in
het zonnetje te zetten maar anderzijds ook aandacht te vragen voor de belasting
van de mantelzorger. Want “Mantelzorg doe je samen!” is het landelijke thema.

tekst: Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Het is natuurlijk mooi dat je je inzet als mantelzorger
beloond ziet met een bloemetje of een bioscoopbon
in de vorm van een Mantelzorgwaardebon van de
gemeente maar mantelzorgers hebben meer nodig:
“Ik kwam totaal niet meer toe aan mezelf toen ik
mantelzorger werd voor mijn gestaag dementerende
man, vooral omdat ik ook nog werk. Ik heb een
beroep gedaan op de mantelzorgconsulenten van
ContourdeTwern. Heb daarna vrienden ingeschakeld
en een vrijwilliger kon mij voor een dagdeel per week
ontlasten. Zo kreeg ik weer wat lucht!” Mia Vugts
van ContourdeTwern herkent dit soort verhalen:
“Deze mevrouw vraagt gelukkig om hulp maar
veel mantelzorgers willen een ander niet met hun
zorgen lastigvallen. Daarom is het van belang dat
mantelzorg geduid wordt. Als een ander oog heeft
voor de mantelzorger, geeft dat erkenning. Ouderen
(de grootste groep zorgvragers) moeten steeds langer
thuis blijven wonen dus het aantal mantelzorgers zal
toenemen.” Huisartsen, werkgevers maar ook scholen
(want er zijn steeds meer jonge mantelzorgers)
bijvoorbeeld moeten oog krijgen voor de mantelzorger
en wijzen op alle ondersteuning die er is.

PAARSE KROKODILLEN
Mia: “Vrij nieuw is de mantelzorgscan die goed in
beeld brengt wat je draagkracht is als mantelzorger.
Essentieel is om voor jezelf een stukje geluk en welzijn
te behouden. Dan kun je denken aan een vrijwilliger
die gedeeltelijk de zorg overneemt; dat noemen wij
respijtzorg. Daarnaast kun je je verhaal vertellen aan
mantelzorgconsulenten van ContourdeTwern die een
steuntje in de rug geven. Ook biedt sinds kort het
Reizend Mantelzorgcafé contact met lotgenoten En
tenslotte kun je bij ons ook terecht voor praktische
adviezen over bijvoorbeeld wettelijke regelingen als
PGB’s en dergelijke. Mia: “Mantelzorgers worden vaak
heel moe van paarse krokodillen (klantonvriendelijke
bureaucratie en regelzucht, red). En ze besluiten dan
om zaken zelf maar aan te schaffen of te betalen. Het
dilemma is: gaan we voor ons gelijk of voor geluk.
Iets voor de overheid om eens bij stil te staan. Wij
moeten juist zorgen dat ze dit dilemma niet hebben
en bureaucratische rompslomp wegnemen.”
Tijdens de Week van de Mantelzorg worden de
mantelzorgers in de watten gelegd met onder meer
workshops, lunches, een filmavond en een high tea.
“Maar het allerbelangrijkste is dat we ervoor zorgen
dat onze mantelzorgers goed gestut worden en niet
meer alleen afhankelijk zijn van familie en vrijwilligers”,
zegt Mia, “want mantelzorg doe je samen!”

Meer info:
Steunpunt Mantelzorg / Adviespunt 013 – 549 86 48
of E adviespunt@contourdetwern.nl
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013:
DE KRACHT VAN DE
GROEP IS GROTER DAN
DE SOM DER DELEN
KRACHTCENTRALE

Tekst Betty Montulet & fotografie Hans Peters

Sinds januari 2015 runnen Gerda de Ruijter en
Frans Brinkman Krachtcentrale 013, samen met
Regine Griep. Met als doel om kwetsbare groepen
in de maatschappij te emanciperen en zo mogelijk
financieel onafhankelijk te maken, waarbij wordt
uitgegaan van de eigen kracht van deelnemers.
Gerda: “Dit gebeurt eerst in de vorm van trainingen
waarbij je elkaar beter leert kennen. Het gaat
hier niet zozeer om het opdoen van traditionele

14 | De Draad

sollicitatieskills als brieven schrijven maar meer om
de wezenlijke vraag Wie ben ik, wat kan ik en wat wil
ik. Ter afsluiting van de training houden deelnemers
een pitch voor een volle zaal. Daarna realiseer je in
de werkplaats je plan voor de toekomst. Dat kan zijn
een eigen bedrijfje, een leuke baan, een opleiding
of vrijwilligerswerk.” Bij het solliciteren zijn social
media niet meer weg te denken, een sociaal netwerk
als LinkedIn is inmiddels cruciaal. Gerda werkte

jarenlang als reintegratiecoach voor werkzoekenden
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt: “Toen
kwam ik erachter dat mensen steeds meer op
zichzelf zijn teruggeworpen bij het solliciteren. Dat
is heel allenig en daar word je ongelukkig van. Want
wat je palmares ook zijn; als je afwijzing na afwijzing
krijgt, slinkt je zelfvertrouwen drastisch en dat gaat
een rol spelen bij het volgende gesprek. Ik dacht:
dat moet anders en het kan anders, meer samen! We
hebben hier mensen die dichterbij en verderweg
van de arbeidsmarkt zitten in één groep. De eerste
kunnen de laatste enorm stimuleren. En doordat
deelnemers elkaar oppeppen bij afwijzingen
en elkaar stimuleren bij het uitbreiden van hun
netwerk, geeft dat een boost aan je zelfbeeld. Dan
zit je beter in je vel en gelukkige mensen kunnen
zich eerder ontplooien naar (vrijwilligers)werk, daar
ben ik van overtuigd.”

NETWERKEN, NETWERKEN, NETWERKEN!
Want een goede brief of veelbelovende cv is vaak
niet meer voldoende. Gerda: “En zeker niet voor
onze oudere werkzoekenden die door de crisis
ernstig getroffen zijn. Tussen de 70 en 75% van de

Stefanie geeft bodyshape

werkzoekenden vindt een baan via hun netwerk.
Dus daarop ligt de nadruk bij onze trainingen.
Ze kunnen gebruik maken van hun eigen netwerk, mijn netwerk of elkaars netwerk. Wil je
bijvoorbeeld graag bij Philips werken dan kun je
een meedenkgesprek aanvragen bij een medewerker van Philips. Misschien hebben mensen niet
meteen een baan voor je maar wel een netwerk. Als
je dat netwerk op de hoogte houdt, denken mensen
met je mee en kom je gemakkelijker aan een baan.
Zo werkt dat anno nu.” Als tegenprestatie voor de
gratis bemiddeling van Krachtcentrale 013 wordt
verwacht dat je een dag vrijwilligerswerk doet.
Belangeloos iets voor een ander doen, betekent ook
veel voor je zelfbeeld en dat kan goed uitpakken
bij het solliciteren. Gerda: “Uitkerende instanties
doen soms moeilijk over vrijwilligerswerk omdat je
beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, maar
het UWV is zo enthousiast over ons project, dat we
hiervoor een vrijstelling hebben.”

GENETWERKT
Gerda: “40% van onze deelnemers vindt een reguliere baan. Dat is niet gek, gezien het feit dat hier

veel ouderen komen.” Wel heel bijzonder is het
verhaal van Stefanie, een alleenstaande moeder
van twee kinderen met een WIA-uitkering. Stefanie
wilde dolgraag sportinstructeur worden: “Dankzij
crowdfunding kon ik mijn diploma sportinstructeur
halen. Nu geef ik gratis lessen Total Bodyshape
in wijkcentrum De Baselaer. De ruimte huur ik
om niet en de attributen zijn gedoneerd door
Quiet Community.” Marion (51) werkte 31 jaar bij
de Rabobank op de afdeling hypotheken, tot ze
anderhalf jaar terug de klos was bij de zoveelste
reorganisatie: “Ik zag dit al vier jaar aankomen dus
het was geen verrassing, maar ook geen feestje.”
Ze zoekt nu een part-time baan als receptioniste
of gastvrouw. Tot die tijd volgt ze trainingen bij

blijven maar ben wel sceptisch. Er zijn nu eenmaal
meer mensen dan banen.” Ondertussen doet ze
vrijwilligerswerk bij ContourdeTwern, Humanitas
en de wijkraad Reeshof: “Het netwerken bevalt me
goed en als sociaal werker kan ik hier mijn skills
aanscherpen. Toen ik kwam had ik nul netwerk; die
te upgraden was mijn grootste uitdaging. Omdat
iedereen hier 100% uit vrije wil komt, is de motivatie
groot. En dat merk je in de groep. Het zijn allemaal
lotgenoten dus er is veel verbondenheid. Helaas
is netwerken erg duur. Nu ik in de bijstand zit heb
ik minder geld voor netwerkbijeenkomsten, zeker
verder weg. De benzine en de entree zijn me dan
eenvoudigweg te duur. Gelukkig mag je hier ook
een dipdag hebben.”

“40% VINDT EEN NIEUWE BAAN!”
de Krachtcentrale en doet ze vrijwilligerswerk bij
ContourdeTwern. Marion: “Ik zie de toekomst best
rooskleurig in. Heb al diverse aanbiedingen gehad
dankzij de trainingen en mijn netwerk. Je kunt ook
nog individueel gecoached worden. Ik vond het
behoorlijk eng om een pitch te moeten geven maar
daarna vond ik mezelf een hele Piet!”

NETWERKEN IS DUUR
Marjolein (53) werkte als locatiemanager in de
ouderenzorg. Tot de locatie ophield te bestaan: “Ik
zoek een coördinerende baan in de sociale sector
maar dat valt niet mee. Ik was vaak tweede bij
een sollicitatie dus misschien valt het kwartje ook
een keer de goede kant op. Ik probeer positief te
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Gerda: “Vanuit het project MENSS (Meedoen en Sociale Stijging, zie www.dedraadmagazine.nl>sociale
initiatieven, red) zitten 58 mensen bij ons in het
traject. We zijn vier keer per week open met
gemiddeld zo’n 20 deelnemers per dagdeel.”Ter
afsluiting van hun training houden deelnemers een
elevatorpitch voor een zaal vol mensen met een
groot netwerk, inclusief personeelsfunctionarissen,
afgesloten met een speeddate en op smaak gebracht
door de catering van Broodje Aap & Linke Soep.

BROODJE AAP & LINKE SOEP
Regine Griep is samen met Rian van Pelt projectmanager bij Broodje Aap & Linke Soep, een interculturele cateringservice die onder verantwoordelijkheid valt van Krachtcentrale 013. Samen met een
team van 15 nieuwkomers die koken en uitserveren,
worden 1 x per maand heerlijke, exotische lunchgerechten geserveerd, maar het gaat om meer dan
eten alleen. Catering is het middel maar meedoen
is het doel; want het gaat er om oude en nieuwe
Tilburgers en bedrijfsleven met elkaar te verbinden.
Bovendien worden inburgering.en participatie nu
eens op een creatieve en praktische manier ingezet.
Ook worden bestaande instellingen, partijen en
partners meer met elkaar in contact gebracht
dankzij de lunches.
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Lekkere lunch = meedoen!
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KANSEN VOOR BEDRIJVEN
Kracht on Tour komt naar Tilburg! Kracht on Tour staat voor
vrouwen die vooruit willen, kansen grijpen en hun eigen geld
willen verdienen. Tilburgse bedrijven en instellingen kunnen
een steentje bijdragen door zich aan te melden als dealmaker.
DEALMAKERS GEVEN PERSPECTIEF
Als dealmaker kunt u:
- Trainingen verzorgen
- Leerwerkplekken of stageplaatsen aanbieden
- Vrouwen coachen en begeleiden
- Sollicitatietraining geven
- Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren
- Iets anders aanbieden
DOE MEE AAN KRACHT ON TOUR
Kracht on Tour Tilburg start met een groot event met gasten uit
politiek en bedrijfsleven. Als dealmaker bent u er natuurlijk bij.
Geeft u kansen aan vrouwen? Bel met Gerda de Vries, directeur
van Feniks: 013 542 18 96. www.fenikstilburg.nl. Gemeente
Tilburg, het ministerie van OCW en Menss zijn partner van
Kracht on Tour.

Denken
Denken
en doen
en doen

De Chinese Natuurfilosofie (het Taoïsme) zegt:
Een gezond lichaam geeft een gezonde geest en vice versa.
De Chinese Natuurfilosofie is zo’n vierduizend jaar oud,
maar nog steeds de meest gebruikte filosofie in de wereld!

Leer om gezond en bewust te leven bij het CNGO

Sportschool & Therapie

Opleiding & Cursussen

Gebaseerd op de oude Chinese
Natuurfilosofie en Bewegingsleer. O.a. Qigong, Taijiquan,
Wapenvormen, Yoga en Wing
Chun Kung Fu.

Sinds 1990 heeft het CNGO
middels haar BOCAM
beroepsopleiding vele
therapeuten en coaches
opgeleid en meer dan de helft
van alle docenten in Taijiquan
en Qigong.

Behandelingen en therapie
gebaseerd op de oude Chinese
Natuurfilosofie en Traditionele
Chinese Geneeswijze.

TILBURG
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Van Bewegings- tot Voedingsleer. Het CNGO biedt een
breed scala aan workshops,
evenementen en cursussen.
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Groeseindstraat 91
5014 LV, Tilburg

013 - 577 02 61
email: info@cngo.nl

MAALTIJD - THUIS - SERVICE






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

BEL VOOR EEN;
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

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

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

Kringloopwinkel en
inname goederen Goirle

maandag 13.00 - 18.00 uur

Nobelstraat 18a, Goirle

Hoevenseweg 3, Tilburg
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
maandag 13.00 - 18.00 uur

Nobelstraat 18a, Goirle

Kringloopwinkel
Tilburg
dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

Kringloopwinkel
en
maandag 13.00 - 17.00 uur
inname
goederen
Goirle
dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

Inname goederen Tilburg

maandag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Havendijk 20, Tilburg

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur
Wij halen goederen bij u op die nog

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

geschikt zijn voor hergebruik.

Havendijk 20, Tilburg

Wij halen goederen bij u op die nog
ook tafels, stoelen, lampen, textiel,
geschikt zijn voor hergebruik.
boeken, (defecte) fornuizen en
Dat kan een bankstel zijn, maar
wasmachines enz.
ook tafels, stoelen, lampen, textiel,
Brengen mag natuurlijk ook altijd!
boeken, (defecte) fornuizen en
Afspraak maken? T 013 543 92 22 of
wasmachines enz.
E info@poubelle.nl
Brengen mag natuurlijk ook altijd!

Inname
goederen Tilburg
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

werk voor mens en milieu

Ophalen goederen

Ophalen
goederen
Dat kan een bankstel zijn, maar

Afspraak maken? T 013 543 92 22 of

werk voor mens enwww.lapoubelle.nl
milieu E info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl

- Koffie met een taartje
- Lunchen
- High-Tea
- Diner
- Borrel
Informeer naar onze royale mogelijkheden!
LEREN EN WERKEN BIJ VILLA DE VIER JAARGETIJDEN
Villa de Vier Jaargetijden is een samenwerking tussen Bonheur Horeca
Groep en Prins Heerlijk. Op deze locatie leren jonge mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt werken binnen de horecasector. Onder
professionele begeleiding krijgen jongeren de kans ervaring op te doen.

TILBURGSE TAALHUIZEN

“NIEMAND KAN
ZONDER TAAL!”
Hoe lastig is het niet om bijsluiters bij medicijnen moeilijk te doorgronden, amper te
kunnen internetbankieren, brieven van de gemeente of andere instanties door een
bekende te moeten laten voorlezen of maar een slag te slaan naar de juiste vertrektijd
van de bus? In Tilburg hebben naar schatting 23.000 inwoners moeite met lezen en
schrijven. Dat is niet gering, vooral omdat met al het aanwezige taalaanbod maar
1500 laaggeletterden werden bereikt. Daarom is het in 2015 opgestarte Taalnetwerk
Midden-Brabant begonnen met de opstart van Taalhuizen in Tilburgse wijken.
tekst: Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Het Taalnetwerk is een samenwerkingsverband
van ROC, School voor Educatie en Inburgering,
ContourdeTwern, Bibliotheek Midden Brabant, het
MST en de landelijke organisatie Stichting Lezen en
Schrijven: “ Met als uiteindelijk doel laaggeletterdheid
de wereld uit te helpen, te beginnen in Tilburg”, zegt
projectleider van het Taalnetwerk, Noesjka van den
Heuvel. Maar om dichterbij huis te blijven stelt het
Taalnetwerk zich tot doel dat er in 2018 30% meer
laaggeletterden deelnemen aan taalcursussen. Wat
wil laaggeletterdheid nu eigenlijk zeggen? Noesjka:
“Dat betekent dat mensen zoveel moeite hebben
met lezen, schrijven en rekenen dat ze het best lastig
krijgen in de steeds digitaler wordende samenleving.”
Het Taalnetwerk richt zich vooral op autochtonen
want bijna 70 % van de laaggeletterden zijn in
Nederland geboren en getogen maar durven vaak
uit schaamtegevoel niet om hulp te vragen. Noesjka:
“Daarom is het zaak allereerst het taboe te doorbreken
want schaamte is jammer en onnodig.”

EEN HOGE LAGE DREMPEL
Want wat veroorzaakt laaggeletterdheid bij veel
oudere Nederlanders? Vaak zijn het factoren zoals
slecht onderwijs, vaak hebben moeten verhuizen, een
problematische jeugd of het op jonge leeftijd moeten
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meehelpen met de kost verdienen voor het hele gezin
of in de huishouding. Zo blijkt uit veel persoonlijke
verhalen. En ook dat er een wereld opengaat als die
eerste moeilijke stap maar is gezet. Door vrouwen die
hun kinderen willen kunnen voorlezen of een man
wiens liefste wens een boekenkast was. Of door een
beginnende postbezorgster die ’s ochtends voor de
ronde eerst met iemand de straten ging verkennen
omdat ze de straatnaambordjes niet kon lezen.…
De voornaamste uitdaging voor het netwerk is
de mensen over de drempel te krijgen. Noesjka:
“Daarom is er gekozen voor Taalhuizen, laagdrempelig
aanwezig in een wijkcentrum of een bibliotheek. Het
eerste Taalhuis werd geopend in wijkcentrum annex
Bibliotheek ‘t Sant. En al dit najaar komen er drie
taalhuizen bij in Tilburg. In Noord is een Taalhuis in het
Verhalenhuis, de (tijdelijke) locatie van de bibliotheek
samen met het Ronde Tafelhuis op het Wagnerplein.
En ook in wijkcentrum De Spijkerbeemden in
Groenewoud en bij het Missionair Service Centrum
(MST) aan de Gasthuisring.”

TAALHUIS
In het Taalhuis kun je informatie krijgen over het
leren van taal, rekenen of omgaan met de computer,
er is een spreekuur Klik&Tik voor iedereen die meer

wil weten over het gebruik van internet. Er zijn
lesmaterialen, oefenprogramma’s, makkelijke
boeken en een overzicht van lokale cursussen zoals
de NT1 en NT2 taalcursussen van het ROC. “Het
Taalhuis biedt maatwerk zodat een passend aanbod
wordt gevonden voor iedereen. Want niemand
kan zonder taal. Ook kun je gekoppeld worden aan
een Taalmaatje. Verder ondersteunt het Taalhuis
de vrijwilligers op alle mogelijke fronten”, zegt
Christianne van Leest, coördinator van het Taalhuis.

TAALMETER
Inmiddels is ook de Taalmeter inzetbaar. Dit is
een simpel maar doeltreffend instrument om
laaggeletterdheid te kunnen bepalen. Christianne:
“De Taalmeter wordt vanaf 2017 gebruikt bij de
afdeling Werk & Inkomen van de gemeente. Toch
een teken dat laaggeletterdheid serieus genomen
wordt door de instanties!” Amandi en Rina zijn
taalvrijwilligers van het eerste uur bij Taalhuis
’t Sant. Rina heeft een opleiding tot taalcoach
gevolgd omdat ze na haar pensioen bezig wilde
blijven. Taalcoach Amandi doet dit naast haar
baan. Inmiddels staat het aantal bezoekers op 90.
Rina: “Iedereen met een taalvraag kan hier terecht.

Woensdagochtend is er ook vaak iemand vanuit het
ROC, die kan dan meteen het niveau beoordelen.
Uniek aan het Taalhuis is dat we mensen begeleiden
vanaf het moment dat ze binnenkomen. We houden
altijd contact. Past het aanbod niet helemaal, dan
komen we met iets anders. Je biedt een traject aan
net zo lang tot de mensen tevreden zijn.” De vragen
komen voor 75% van allochtonen en voor 25% van
autochtonen. Amandi: “Dat gat moet overbrugd
worden maar het taboe is nog groot. Daarom is
het des te belangrijker dat het Taalhuis zo’n lage
drempel heeft. Er kwam hier wel een Nederlandse
man die in de problemen kwam vanwege zijn
scheiding. Zijn vrouw regelde alle administratieve
rompslomp en nu stond hij er alleen voor. We
hebben hem doorverwezen naar het ROC, hij werd
zo emotioneel toen we in staat bleken hem te
helpen!”

lburg
a Beneluxlaan 74, Ti
Taalhuis ’t Sant, p/
agochtend
Spreekuur woensd
Tel 06- 44670267
tussen 9 en 12 uur,
rg.nl
w.taalnetwerktilbu
Meer informatie: ww

Scrabble met letterkoekjes
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WORD OOK EEN TILBURGS MAATJE!
Tilburgs Maatje is een nieuwe naam, speciaal bedacht
voor alle Tilburgers die een-op-een iets voor een
ander doen. Als Tilburgs Maatje maak je minimaal
1 keer per week tijd voor een ander. Je helpt een
medeburger en draagt bij aan een sociale stad. Veel
mensen zijn eenzaam of kunnen door een beperking
bepaalde dingen niet doen. Als Tilburgs Maatje geef je
hen een steuntje in de rug en maak jij het verschil met
je aanwezigheid en/of ondersteuning. Veel Tilburgers
zijn al Maatje, maar er zijn nog meer Tilburgers die
graag een Maatje zouden willen. Iets voor jou? Het
kost niet veel tijd, je doet iets voor een ander en het
staat ook nog eens goed op je cv.
Tilburgs Maatje worden? Neem dan contact op
met ContourdeTwern. Samen kijk je wat het best
bij je past. Je wordt begeleid en kunt gratis deelnemen aan cursussen en workshops.
Meer info: www.tilburgsmaatje.nl of via Adviespunt
van ContourdeTwern: 013 549 86 46 of
adviespunt@contourdetwern.nl

NIEUWS

GAREN

SAMEN GYMEN MET OPA EN OMA
Kunt u uw kleinkinderen nog bijbenen? Sport dan
mee met de kleinkinderen (tussen de 4 en 7 jaar),
die houden je jong en fit. En hoe fitter, des te leuker
is het om tijd door te brengen met je kleinkinderen.
Dit kan iedere woensdagmiddag in de Oranjezaal
van basisschool Antares, Sabelhof 12b tussen
13.15 en 14.15 uur. Kosten: €3,85 per volwassene
(Meedoenregeling kan worden ingezet). Kinderen
sporten gratis. Daarna kan gezellig een drankje
gedaan worden bij MFA Het Kruispunt, Sabelhof 12.
Opgeven via tel 013 468 38 57 of
E infohetkruispunt@contourdetwern.nl

WIJKCOOPERATIE WATTWEST VERHUISD
Afgelopen zomer verhuisde WatTwest naar
wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74. WatTwest is een
sociale wijkonderneming voor ‘leren en werken in
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de wijk’ in Tilburg 3 West (Wandelbos, ’t Zand en de
Reit) waar bewoners werken aan een betere wijk.
Voor die bewoners stelt WatTwest zich drie doelen:
leren een diploma te halen en aan werk te komen,
werken aan een inkomen om armoede te voorkomen
en zorgen voor een veilige en aangename wijk om te
wonen. Er is een klussendienst voor de wijk en een
internetcafé. Je kunt voor €30, per jaar lid worden van
WatTwest. Je krijgt dan korting op de dienstverlening.
De Meedoenregeling is van toepassing. WatTwest
zoekt ook vrijwilligers. Tijd en zin om iets voor de wijk
te betekenen? Neem dan contact op met WatTwest,
Beneluxlaan 74, tel 013 46 00 080 of mail naar info@
wattwest.nl

LAAG INKOMEN? LOOP GEEN GELD MIS!
Lang niet iedereen met een laag inkomen vraagt de
toeslagen en / of subsidies aan waar men recht op
heeft. Daardoor blijft veel geld op de plank liggen.
Zonde! De website berekenuwrecht.nl kan daarbij
helpen. Deze site rekent vanuit de persoonlijke situatie
uit op welk geld je recht hebt. Op alle landelijke en
lokale regelingen die van toepassing zijn. Dan weet
je meteen hoe de vork in de steel zit. Daarnaast helpt
de site ook financiële problemen voor te zijn. Ga je
minder verdienen, dan kun je meteen uitrekenen
welke gevolgen dat heeft. Waar je recht op hebt. Wat
er verandert onder de streep. Berekenuwrecht.nl
rekent het tot op de euro nauwkeurig voor je uit.

80% GEPENSIONEERDEN
MAAKT ZICH ZORGEN OVER FINANCIEN
Uit een enquête van seniorenorganisatie ANBO
(Algemene Nederlandse Bond van Ouderen) onder
1733 ouderen blijkt dat 80% van de gepensioneerden
zich zorgen maakt over hun financiële situatie.
Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Hoe hoger
de kosten voor de zorg, hoe groter de zorgen.
Al jaren staat het besteedbaar inkomen van
gepensioneerden onder druk. Terwijl de kosten voor
zorg en levensonderhoud alleen maar stijgen. Dat

tij moet gekeerd! Het kabinet moet met gerichte
oplossingen komen.” Hierbij denkt de ANBO aan het
verlagen van het eigen risico in de zorg van 385 naar
285 euro. Maar aan ook het versoepelen van de regels
van pensioenfondsen, zodat zij makkelijker kunnen
indexeren. Den Haan: “Een effectieve maatregel die
met name gepensioneerden met een laag inkomen en
hoge zorgkosten helpt. We zouden graag zien dat het
kabinet na Prinsjesdag hier werk van maakt.”

HET OUDE AMBACHT LEEFT WEER OP
Schoenmaker, keurslager, bakker, hoefsmid,
loodgieter. Het ambacht leeft volop. Jongeren en
volwassenen ondersteunen in hun ontwikkeling
tot moderne vaklieden; dat wil het Ambachtshuis
Tilburg dat sinds dit voorjaar is gevestigd in het
Duvelhok aan de Sint Josephstraat 133. Men biedt
onder meer: maatwerkgesprekken, voorlichting,
loopbaanoriёntatieprogramma’s, meestergezelprogramma’s en kleinschalige vakscholing.
Elke woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00
uur is het vrij binnenlopen. Op andere dagen graag via
afspraak. Contactpersoon Tilburg: Liesbeth Neef, tel
06 531 44 746. E liesbeth.neef@onsambachtshuis.nl of
naar tilburg@onsambachtshuis voor meer informatie.

MEESTERBEURS VOOR OUDERE WERKZOEKENDEN
De Meesterbeurs is bedoeld voor 50-plussers die
geen baan kunnen vinden. Zo kunt u een half jaar
werkervaring opdoen bij een leerbedrijf naar keuze
en zo uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten. U
ontvangt voor iedere maand dat u deelneemt een
onbelaste vergoeding van 150 euro bovenop uw
uitkering.
Meesterbeurs, Stationsstraat 29, 5038 EC Tilburg, tel
0900 – 4600000 (10 ct. p.m.). E info@meestersbeurs.nu
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WIE KAN GEBRUIKMAKEN VAN DE REGIOTAXI
Iedereen kan gebruik maken van de Regiotaxi.
Regiotaxi is immers een vorm van openbaar vervoer
(OV). U kunt reizen met of zonder Regiotaxipas.
Er zijn twee soorten Regiotaxipassen: een vrije
reizigerspas en een Wmo-pas.
Een Wmo-pas krijgt u alleen als u daartoe een indicatie
van uw gemeente heeft gekregen.
Denkt u in aanmerking te komen voor een WmoRegiotaxi-indicatie en woont u in Tilburg, dan kunt
u contact opnemen met de afdeling Wmo van de
gemeente Tilburg, via het centrale telefoonnummer
14 013.
HET BOEKEN VAN EEN RIT
U kunt een rit boeken via telefoonnummer 0900-0595.
U kunt de rit altijd tot 1 uur van tevoren reserveren.
IN WELK GEBIED KUNT U REIZEN?
Regiotaxi Midden-Brabant verzorgt ritten voor de
regiogemeenten. Een reis begint en/of eindigt altijd in
de regio.

REISTARIEVEN 2016
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.

Uitgebreide keuze
Wilt u thuis genieten
van onze gezonde,
ongekend lekkere
maaltijden?
Puur Culinair kookt
ook voor u!

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.

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

wordt samengesteld.
kiezenmaaltijd
Wij varieren zodat u kunt combineren.

kiezen
@
kiezenKiezen
@
bestellen
uit ‘Puur voor U’ producten (in losse
kiezenKeuze
verpakkingen) of ‘Menu op maat’.
@
bestellen
kiezen
Bestel via menukaarten, bestelformulieren of
@ Bestellen
bestellen
op internet.
afleveren
@ Bezorgen
bestellen
Onze vrijwilligers brengen 1x per week de
afleveren
maaltijden bij u thuis.
bestellen
afleveren
Bewaren
de maaltijden in uw koelkast en bepaal
koelenBewaar
zelf iedere dag wat u wenst te eten.
afleveren
koelenAan tafel
afleveren
Kies zelf het moment waarop u wilt eten. En
koelengeniet van een verse, verantwoorde maaltijd.
smakelijk www.puur-culinair.nl
eten!
koelenBent u benieuwd naar onze gerechten
heeft u vragen?
smakelijk ofeten!
koelenBel dan naar (013) 4645446.
helpen u graag!
smakelijk Wij
eten!
smakelijk eten!

WIE WIL ER NU NIET IN DE VILLA WERKEN?
Het is alweer acht jaar geleden dat lunchroom Prins Heerlijk de deuren in de Nieuwlandstraat opende; een initiatief van Stichting Prins Heerlijk – Buiten-gewoon Werken
en Leren. Hier kunnen jongeren met ernstige leerproblemen en/of een functiebeperking,
al werkend het horeca-vak leren. Met het doel uit te stromen naar een reguliere baan in
de horeca, de detailhandel en de zorg.
tekst & fotograﬁe Hans Peters

Inmiddels heeft Prins Heerlijk behoorlijk terrein veroverd in Tilburg. Naast het lunchcafé beheert men ook
het leescafé De Kleine Prins in de bibliotheek, een kaasen delicatessenwinkel aan de Katterug, een bar in het
Factorium en de laatste aanwinst: stadsbrasserie Villa de
Vier Jaargetijden. Een schitterende villa in het centrum
van Tilburg met de grandeur van de voormalige huizen
van de Tilburgse textielmagnaten.
Een extra stimulans voor de jongeren om juist in
deze ambiance te willen werken. Manager Abgar
van Rijswijk zwaait de scepter in de villa. “Al werkend
leren deze jongeren de fijne kneepjes van het horecavak. Daarnaast hebben we een horeca-school op de
eerste verdieping van de villa. Zo worden het lesboek
en je handen met elkaar verbonden. Heb je boven
een vraag, kun je die beneden meteen uitoefenen.”
De villa is onderdeel van Bonheur Horeca Groep, een
nauwe samenwerkingspartner van de stichting. Abgar:
“Sterker nog, onze eerste stagiair kreeg een baan bij
Auberge du Bonheur. De villa is een goede aanvulling
op onze locaties. Met een chique brasserie, een royale
feestzaal voor bruiloften en partijen en met de mooiste
tuin van Tilburg. Wie wil hier nu niet werken?” “Ik wel,”
roept Yvonne van Zadelhoff, “de horeca bevalt me

Gastvrouw van de toekomst

prima. Ben begonnen in de bediening bij de lunchroom, maar wilde dolgraag gastvrouw worden. Afgelopen februari heb ik die opleiding afgerond en nu ben
ik gastvrouw in de villa. Een hele uitdaging; vooral bij
feesten en partijen.” Op welke reguliere baan hoopt
ze? “Ik heb twee opties: Het Kattencafé in Den Bosch of
leermeester bij een van de locaties van Prins Heerlijk.
Dan draag je echt het vak over! Moet ik eerst de cursus
leermeester volgen bij De Rooi Pannen.”Laten we
hopen dat Yvonne doorstroomt naar een baan waar ze
trots op kan zijn. Met een vaste baan vergroot je immers
je zelfbeeld en doe je weer mee in de maatschappij.
Abgar: “De doorstroom bij Prins Heerlijk is als een
continue elastiekbeweging. Als jongeren uitstromen
naar een baan in de horeca, detailhandel en zorg in
deze regio, komen er meteen weer nieuwe jongeren
bij ons binnen voor ons leerwerkbedrijf. Zodat wij de
kwaliteit en dienstverlening aan onze klanten kunnen
bieden die ze van ons gewend zijn. En iedereen zich de
koning te rijk voelt!”
Villa de Vier Jaargetijden, Noordstraat 36, reserveren:
013 303 00 59 Voor de menu’s en de openingstijden, zie:
www.bonheurhorecagroep.nl / villa-de-vier-jaargetijden.
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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

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.

|

Wonen

|

Diagnostiek & Behandeling

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.

PUUR CULINAIR:
GEZOND MAATWERK LEVEREN!
De bedrijfskeuken van Amarant serveert 2100 maaltijden per dag. Met forse
overstijging van het begrip woensdag gehaktdag want sinds 2008 wordt er
sous-vide gekookt, met zo mogelijk producten uit de streek en de klant heeft een
behoorlijke vinger in de pap. Om al deze redenen is de naam veranderd in Puur
Culinair: een krachtige naam voor het pure koken.
tekst Betty Montulet & fotografie Hans Peters

“Sous-vide koken wil zeggen vacuümgaren in een
grote kookketel, een zogeheten autoclaaf ”, legt
manager Marieke Winters uit, “op lage temperaturen wordt het gerecht langzaam gegaard. Daarbij
mengen we de beste ingrediënten rauw met specerijen waardoor de gerechten hun ambachtelijke
uitstraling en authentieke smaak behouden.” Bovendien is deze methode veel gezonder. Marieke: “Er
hoeft maar liefst 75% minder zout bij. Vlees uit de
magerste vetklassen is toch heerlijk mals, en we
voegen geen conserveringsmiddelen toe.” Vitaminen
en mineralen blijven veel beter behouden, zo wijzen
onderzoeken van TNO in Delft uit. De natuurlijke
smaak en kleur die bij de traditionele kookwijze vaak
verloren gaan, blijven hier intact.
LEKKER VAN DICHTBIJ
“Verder proberen wij ons zoveel mogelijk op de
streek te richten”, zegt adviseur maaltijdvoorziening
en HACCP, Cees Corstiaans. Zo komt de kip van
Kapteijns uit Diessen, het rund van de Walhoeve
in Goirle en wordt scholfilet uit de eigen Noordzee
geserveerd. Cees: “Wij nemen zo min mogelijk af
van een totaalleverancier maar zitten met de boer
of de tuinder aan tafel. Ook al omdat wij het aantal
voedselkilometers willen beperken en de eigen
regio stimuleren. ”Het assortiment is zeer ruim;
men kan kiezen uit meer dan 12 soorten vlees, vis,
groenten, pasta’s en aardappelsoorten. Ook voor alle
gangbare diëten zoals bijvoorbeeld slikproblemen.
Cees: “We bieden mensen thuis twee concepten
aan. Het Menu op Maat wordt gepresenteerd in
menuschaaltjes. Maar ook Puur Voor U in de vorm
van eenpersoonsverpakkinkjes. Alle componenten
kunnen apart besteld worden dus je kunt naar
hartelust combineren. Daarnaast hebben we
groepsverpakkingen (tot 10 persoons). Daarin zijn we
uiterst variabel.” Marieke: “Mensen zijn gelukkig veel

mondiger dus wij voorzien via maatwerk in ieders
behoefte. Wil je je vlees gesneden? Apart geleverd,
keuze uit tal van smaken? Het menu kent weinig
beperkingen. Sinds kort zijn er ook halalgerechten.”
Puur Culinair is naast een bedrijfskeuken ook een
kenniscentrum op het gebied van eten en drinken,
met kookworkshops, adviezen op het gebied van
gezond eten, keukeninrichting en voedselveiligheid,
rondleidingen en kooklessen aan de cliënten van
Amarant.
Puur Culinair, Bredaseweg 570, T 013 464 54 46,
Zie ook www.puurculinair.nl Een hoofdmaaltijd
kost tussen de €4,75 en €5,50 p.p.
Wat gaaf, een autoclaaf!
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LAAT UW
OGEN ONZE
ZORG ZIJN

Oogwereld regelt de
declaratie bij uw
zorgverzekeraar!

Dek risico op schade, verlies
of diefstal van uw (zonne)bril
via Oogwereld Garantplan!

Zonnebril op sterkte al
verkrijgbaar vanaf € 99,-!

Multifocale contactlenzen
iets voor u?

Tuinstraat 34 Tilburg T. 013 5441051 www.oogwereld.nl
Nederlands fijnste matrassen tegen veruit de laagste
prijzen worden gewoon gemaakt in… Tilburg!
Houten bedden, boxsprings en alle soorten matrassen,
in iedere gewenste maat. Persoonlijk advies en gratis en
geheel vrijblijvende haal- en brengservice

Voorkom mogelijke
complicaties van diabetes
aan uw ogen!

Kasten op maa
t

Houten bedden, met
en zonder laden in
elke maat tot 230 cm!
Boxsprings vast en
verstelbaar in vele
varianten
Vakantiehotel Der Brabander koos voor
haar super-de-luxe Wellness-suites ons
topmodel: het “Fenomenaal” matras!

Winkel:
Biss. Zwijsenstraat 41
5038VA Tilburg
open: woensdag en
zaterdag 10-17 uur

06-12 13 34 00

7 dagen per week, 9-22 uur

Betaalbaar maa
oplossingen vo twerk in kastor elke ruimte.

Ringbaan Zuid 372 Tilburg, Telefoon: 013 46 27 420

www.hamerstilburg.nl

DRAADLOOS

GEEN PC? GEEN NOOD!
Nog nooit is de naam van deze rubriek zo toepasselijk geweest. Want wat als u werkelijk draadloos bent? Dat u
thuis geen internet heeft, maar wel dringend behoefte aan informatie. Komt u bijvoorbeeld in aanmerking voor
huur- of zorgtoeslag? Of de Meedoenregeling? Gelukkig zijn er een aantal plekken waar u GRATIS terecht kunt
als u niet beschikt over een computer.
INLOOPSPREEKUUR OEFENEN OP INTERNET
Moeite met internet? Dan kunt u terecht bij het inloopspreekuur oefenen met internet.
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74. T. 013 – 467 19 26
Voor iedereen die graag om wil leren gaan met de computer
FORMULIERENHULP DICHTBIJ
Er zijn tientallen regelingen waarmee het inkomen verhoogd kan worden. Toch blijft er veel geld liggen.
Omdat formulieren niet ingevuld worden. De Formulierenhulp Dichtbij kan u daarbij helpen. De vrijwilligers
van Formulierenhulp Dichtbij houden spreekuur in diverse wijkcentra en helpen met het invullen van formulieren over o.a. kwijtschelding, bijzondere bijstand, Meedoenregeling, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en
leerlingenvervoer.
BIJ DE VOLGENDE WIJKCENTRA KUNT U TERECHT
De Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4		

maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur

Buurtpunt, Borculolaan 106 t/m 170		

dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur

De Ypelaer, Corellistraat 10			

woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

MFA Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38		

donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur

MFA De Poorten, Hasseltstraat 194		

donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

MFA Het Kruispunt, Sabelhof 12			

vrijdag van 10.00 uur tot 11.00 uur

Kunt u het wijkcentrum niet bezoeken? Geen probleem,
dan komt de Formulierenhulp Dichtbij aan huis. Bel voor een afspraak naar T. 013 549 86 46
THUISADMINISTRATIE, EEN INITIATIEF VAN CONTOURDETWERN EN HUMANITAS
Is uw administratie een chaos en ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan kan de Thuisadministratie u
helpen. Een administratie die niet op orde is kan immers ervoor zorgen dat betalingsachterstanden oplopen,
lidmaatschappen stilzwijgend doorgaan en u toeslagen misloopt. De vrijwilligers van de Thuisadministratie
kunnen ervoor zorgen dat u uw administratie weer op orde komt door samen met u de papieren door te zoeken
en aan te geven wat weg kan. Wat overblijft, wordt op onderwerp gesorteerd. De hulp is gratis en er is altijd
geheimhoudingsplicht. Herkent u zichzelf in deze situatie en wilt u hulp van de Thuisadministratie? Neem dan
contact op met de thuisadministratie@info of via het Adviespunt T. 013 549 86 46
COMPUTERCURSUS KLIK & TIK IN BIBLIOTHEEK ’T SANT
Voor iedereen die geen kaas heeft gegeten van computers en al surfend op internet verdwaalt, is er Klik & Tik
van 10.00 – 12.00 uur. Er staat dan altijd iemand klaar om je wegwijs te maken met het gebruikersvriendelijke
programma. Deelname is gratis. Meer info: Bibliotheek ’t Sant, Beneluxlaan 74. 013 468 33 08.
Contactpersoon: Otto Janssen. E.: ottojanssen@bibliotheekmb.nl
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BINNENKOMEN ALS
GAST & WEGGAAN
ALS VRIEND
Vrijwilligers zijn
bij SMO Traverse
niet meer weg te
denken; zij geven de
(tijdelijke) bewoners
nu net dat stukje
extra aandacht
waar begeleiders
niet aan toe komen.
En dankzij hen

De mogelijkheden zijn heel divers: je kunt de rolstoel duwen van een
oudere bewoner maar ook spelletjes organiseren voor de kids van
gezinsopvang De Wetering. Of groente verbouwen op de biologische
tuinderij Ut Rooie Bietje. Vrijwilligerscoördinator Rob Haen: “Mensen
staan vaak verbaasd over de variatie aan vrijwilligerswerk hier. Dat
SMO Traverse meer is dan alleen hulp aan daklozen met een alcoholof drugsverslaving en / of psychische problemen. Onze vrijwilligers
zijn aanvullend en ondersteunend op de reguliere begeleiding en
kunnen net even meer aandacht bieden.” Door samen in de stad een
cadeautje uit te zoeken voor een verjaardag bijvoorbeeld, mee te gaan
op ziekenhuisbezoek of samen een woning te bekijken die aangeboden
wordt. Hiermee helpen ze mee aan het herstel van de bewoners. Rob:
“Als een vrijwilliger bij ons solliciteert, zoeken we altijd naar de optimale
match tussen aanbod en behoefte. Soms komen bij de vrijwilliger heel
andere talenten en ambities naar boven dan gevraagd worden. Samen
kijken we wat er mogelijk is om tot zo’n match te komen!”

zijn er mooie
projecten op stapel
gezet. Vaak zijn ze
bruggenbouwer
tussen bewoners en
de hulpverlening.

tekst Hans Peters en
fotografie archief SMO Traverse
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PROJECTEN VOOR DE HELE STAD
Want zonder die (50!) vrijwilligers was het bijna onmogelijk om projecten
neer te zetten als LeS-lokaal. Daar kan iedereen ervaren hoe leuk leren
is op een andere wijze. Rob: “Het LeS-lokaal gaat uit van de vraag van
de leerling. Wil je gitaar leren spelen? Dan zoeken we een gitaarleraar.
Of wil je alles weten over de Romeinen? Een cliënt van ons zei dat hij
in een vorig leven geschiedenisleraar was en wat blijkt nu? Zijn lessen
zijn de meest gewilde colleges; daar komen zelfs buurtbewoners op af,
zo boeiend kan hij vertellen!” Een ander populair project is Lokaal 38;
een bonte avond waar vrijwilligers en bewoners samen hun talenten
ontdekken op een open podium. Voor alle Tilburgers toegankelijk. Nieuw
is het Fietsenproject met als ambitie om een soort fietscafé op te richten
voor buurtbewoners. Niet alleen om het stigma weg te nemen maar ook
om handige bewoners te trainen in het repareren van fietsen. Rob: “En in
het najaar starten we het project wooncoaches. Dat zijn vrijwilligers die
onze cliënten begeleiden bij de dagelijkse (woon) gang van zaken.”

EEN SNUFJE EMPATHIE EN EEN VLEUGJE LIEFDE
Vrijwilliger Sarah van Rijswijk is onder meer
gastvrouw bij Paviljoen De Reit. Sarah: “Er woont
hier een man die is miljonair geweest. Wordt er
smalend geroepen ‘wat doe jij hier dan?’ Niemand
staat er bij stil dat hij al zijn geld is kwijtgeraakt door
foute keuzes of oplichting. Dat zijn toch wel trieste
gevallen. Soms worden de keuzes voor je gemaakt
en overkomen je gewoon rottige dingen. Niemand
zit hier voor zijn lol. Iedereen kan zijn verhaal bij me
kwijt en ik kan problemen signaleren. Dat doe je
met een snufje empathie en een vleugje liefde. Ons
motto staat dan ook op de deur ‘enter as a guest,
leave as a friend.’ Zelf ben ik recht voor z’n raap.
Dat moet ook wel bij dit werk. Kennis van de sociale
kaart is ook handig. Zo heb ik een vrouw geholpen
met het aanvragen van een scootmobiel. Die liet
haar boodschappen door anderen doen en gaf zelfs
haar pas en pincode af. Leek me niet zo handig. Nu
kan ze zelf haar boodschappen doen. En daar is ze
heel blij mee.”

POTIGE KLEERKAST
Kan iedereen vrijwilliger worden bij Traverse? Rob:
“Het idee dat alleen een potige kleerkast in het
profiel past bij ons, is passé. Want dat zijn 18-jarige
studentes van het ROC niet. En toch hebben die de
nagels gelakt van onze vrouwelijke bewoners. Ze
hadden met z’n allen een superleuke dag en de
vrouwen voelden zich mooi en gewaardeerd.”
De organisatie merkt dat er steeds meer mensen
aankloppen die tijdelijke hulp nodig hebben.
Doordat iemand in de financiële problemen
is geraakt door de crisis of iets heftigs heeft
meegemaakt waardoor de regie op het leven even
kwijt is. Rob: “Buitenstaanders beseffen vaak niet
dat iedereen dakloos kan worden door verkeerde
keuze uit het verleden of domme pech. Het kan jou
of mij ook overkomen!”
MEER INFO: WWW.SMO-TRAVERSE.NL

Bonte avond bij Lokaal 38
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Juridische informatie

ERFBELASTING VOOR
GEHUWDEN MET KINDEREN
tekst: notaris Daamen, de Kort en van Tuijl, mr. Desirée Laureij

Indien een gehuwde man of vrouw komt te overlijden met achterlating van kinderen geldt, als er
geen testament is gemaakt, de zogenaamde wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling komt er
in grote lijnen op neer dat de langstlevende echtgenoot eigenaar wordt van alle bezittingen en ook
de schulden voor zijn/haar rekening moet nemen; de
kinderen houden hun erfdelen tegoed in de vorm van
een vordering in geld, die in principe pas openbaar is
bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot.
Zo op het eerste gezicht is het dus allemaal prima
geregeld voor de langstlevende. Maar er zit een
addertje onder het gras. De wettelijke verdeling heeft
namelijk een fiscaal nadeel: de kinderen zijn over
de vorderingen, die ze op de langstlevende ouder
krijgen, erfbelasting verschuldigd. De langstlevende
echtgenoot heeft een grote vrijstelling (€ 636.180 te
verminderen met de helft van de waarde door het
overlijden verkregen pensioenrechten), en zal dus
vaak geen of weinig erfbelasting hoeven te betalen.
De kinderen daarentegen hebben een vrijstelling voor
maar € 20.148; over het meerdere wordt bij hen erfbelasting geheven naar een tarief van 10 tot 20%. *

TWEETRAPSTESTAMENT
Op grond van de wettelijke bepalingen is de langstlevende echtgenoot verplicht om de door de
kinderen verschuldigde erfbelasting voor te schieten.
Dat kan heel vervelend uitpakken: vooral in de
situatie dat er een flink vermogen is, maar weinig
liquide middelen (denk aan het geval van een huis
met grote overwaarde). Het komt zelfs voor dat er
een hypotheek op het huis moet worden genomen
(met alle kosten van dien) om de door de kinderen
verschuldigde erfbelasting te kunnen betalen. Als
de langstlevende er – wat vaak het geval is – ook in
inkomen op achteruit gaat, kan het moeilijk worden
om nieuw spaartegoed op te bouwen of een gesloten
lening weer af te lossen.
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De heffing van erfbelasting kan ook zoveel mogelijk worden uit gesteld tot het overlijden van de
langstlevende echtgenoot. Dat kan worden bereikt
door het maken van een zogenaamd “tweetrapstestament”. Een dergelijk testament houdt in, dat bij
het overlijden van de eerst stervende echtgenoot
de langstlevende alles erft. De langstlevende is
dan, gezien de hoogte van de vrijstelling, (vrijwel)
geen belasting verschuldigd. Als vervolgens de
langstlevende echtgenoot overlijdt, dan gaat het
hele vermogen naar de kinderen. De kinderen krijgen
dan de helft van het vermogen alsnog van hun
eerst overleden ouder (die tweemaal over zijn/haar
nalatenschap heeft beschikt; vandaar de benaming
“tweetrapstestament”).
Overigens is de langstlevende echtgenoot gewoon
eigenaar van het vermogen. De langstlevende is
dus zonder meer bevoegd om zonder medewerking
van de kinderen het huis of andere goederen te
verkopen en zo nodig alles op te maken. De kinderen
moeten afwachten wat er bij het overlijden van de
langstlevende nog van de erfenis over is.
Het is in een column niet mogelijk om met een
cijfervoorbeeld een en ander te verduidelijken. Indien
gewenst kunt u een cijfervoorbeeld opvragen door het
sturen van een e-mail naar i.houkes@dktnotarissen.nl
*De genoemde bedragen gelden voor het jaar 21016;
jaarlijks vindt een inflatiecorrectie plaats..

© Puzzelcorner.nl
ACTIEF

LEZEN

TAALHUIS

ADVIES

LOOPBAAN

TEST

AMBACHT

MATCH

TRAINER

DETAILHANDEL ONDERNEMERS TRAJECT
DOORZETTEN

STAGE

VACATURE

GROEP

STARTER

WERK

HULP

SUPPORT

WERKGEVER

KRACHT

TAAL

Stuur uw antwoord voor
5 November 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
De Draad |

33

IN DE GOUDEN
HANDJES VAN EEN
BETER GROENEWOUD
In het groene Groenewoud was er eens een vrouw die door financiële beslommeringen
en kopzorgen niet meer toe kwam aan het achterstallig onderhoud van haar huis.
Want dan zakte de moed haar helemaal in de schoenen. Gelukkig kwam ze in contact
met Beter Groenwoud, die lieten hun handjes wapperen waardoor de vrouw ook
opknapte en nog lang en gelukkig leefde.
tekst & fotografie: Hans Peters

“Voor mij is het inderdaad net een sprookje”, geeft de
dankbare Hetty Janssens (69) toe, “ik geniet nog iedere
dag van wat team Groenewoud voor me deed en nog
doet! Gouden jongens met gouden handjes.” Beter
Groenewoud is een project voor en door bewoners
van de wijk. Door het klussen werken ze samen aan
een wijk die leefbaarder, veiliger en groener moet
worden, dus beter. Projectcoördinator Pim Roijakkers:
“Onze deelnemers maken pleinen en straten schoon,
schilderen, onderhouden tuinen en helpen bij het
verhuizen. Voor buurtbewoners die daar zelf niet toe
in staat zijn.” Ook kun je er terecht met vragen over
welzijn, wonen, werk, zorg, opvoeding en financiën.

EEN LIKJE VERF DOET WONDEREN
Hetty kwam in contact met Pim, doordat haar
overbuurvrouw haar tipte: “Die wierp een blik op mijn
voortuintje en zei: ‘Hetty, dat is wel iets voor jou!’”
Voor- en achtertuin waren overwoekerd met onkruid.
En de muren van de slaapkamers hadden in geen
15 jaar een likje verf gehad. De man van Hetty (71)
kampt met zijn gezondheid, heeft hartproblemen
en slikt acht soorten medicijnen. Met ook nog een
nieuwe heup is hij niet echt tot tuinieren in staat.
Hetty: “Zelf ben ik zo gezond als een vis maar ik trok
het geestelijk niet meer. Ik stond overal alleen voor.”
Het team wist er wel raad mee. Ze schilderden de hele
bovenverdieping en de hal en knapten en passant de
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tuin op. Hetty: “Van de in totaal 22 vrijwilligers heb
ik elf man over de vloer gehad. Er was altijd tijd voor
een gezellig praatje en een bakkie koffie. Maar daarna
moet er wel gewerkt worden. Ik ben de koning te rijk
met het resultaat en ontzettend dankbaar.”

SOCIALE OPBRENGST
Pim glimt van oor tot oor: “Die glimlach van Hetty,
daar doen wij het voor. Voor mij staat de sociale
opbrengst voorop en niet de materiёle. En onze
vrijwilligers worden gezien en gewaardeerd, dat is
dus dubbel winst.” Bovendien, door alle contacten
leerde Hetty inzien dat zij het ook best moeilijk
hadden in de privésfeer. Hetty: “Daar heb ik lering uit
getrokken en ergens vond ik het ook geruststellend.
Ik ben niet de enige!” Ze kon ook wel wat financieel
advies gebruiken: “Ik moest echt de eindjes aan elkaar
knopen. Onze lijfrente was vervallen, er was geen
spaarrekening en tot overmaat van ramp ging de
wasmachine kapot.” Pim: “Dus heb ik haar in contact
gebracht met Ilse Schipper van de gemeente voor
bijzondere bijstand. En de wasmachine kwam er.”
Hetty staat nu weer groen en is zelfs voorzichtig
begonnen met sparen: “Kan ik daar mooi de
vloerbedekking voor boven en beneden van betalen.
Een last van mijn schouders!” Het duurde heel lang
voordat ze naar buiten stapte om hulp te vragen. De
drempel was torenhoog. Hetty: “Vroeger moest je ook

altijd alles alleen opknappen. Dat is onze
generatie zo gewend. Om dan nu terug
te vallen op anderen, daar baal je van als
een stekker.”
DAPPERE DODO’S
Maar ze is dolblij dat ze het gedaan
heeft. “We zijn opnieuw gaan leren
budgetteren maar als je krap bij kas zit
en je leeft daarnaar, dan geeft dat een
enorme voldoening. De financiën zijn
puik op orde”, aldus een trotse Hetty,
“mijn hobby is koopjesjagen, daar krijg
ik nieuwe energie van. En ik bespaar op
roken, dat is beter voor de gezondheid
en de muren blijven er wit bij. Mijn
mans hobbies zijn de biljartclub en de
voetbalvereniging. Daar heeft hij ook op
moeten inleveren.” Ze is er zo moe van
geweest, van alles, maar de mist begint
nu op te trekken: “Ik zeg tegen mezelf:
Kom op zeg! Je bent gezond en je bent
nog in de gratie!”
Nog steeds heeft ze contact met het
team vrijwilligers: “Ik moedig ze altijd
aan. Zo doen zo veel en ik geef ze ook
wel eens een extraatje. Het is altijd
lachen met die dappere Dodo’s.”

Woont u in de wijk Groenewoud en heeft
u een klus waar u zelf niet de mensen
en/of middelen voor heeft? Neem dan
contact op met Beter Groenewoud, Pim
Roijakkers, projectcoördinator, tel 06 –
43 59 77 89 of Esther van Nieuwburg,
trajectbegeleider, tel 06 – 22 76 23 06.

EXTRA INFO
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FOTO’S,
TREINTJES &
HERINNERINGEN

DE PASSIE VAN
WOLFGANG EN EVELINE

De een heeft een passie voor fotograferen en legt alles
vast in albums, de ander is gek op miniatuurtreintjes
van Märklin. Samen hebben Wolfgang en Eveline
Volz-Verhaaren een verzameling die bijna het huis
uitgroeit, temeer omdat er ook nog veel spullen staan
opgeslagen van de kinderen, al wonen die op zichzelf.
Wolfgang zag het levenslicht in 1952 in het Duitse
Tübingen en verdiende tot 2011 de kost als bouwkundig
medewerker van diverse Tilburgse architectenbureaus.
Zijn vrouw werkte als verpleegkundige en docente Duits.
Samen hebben ze drie kinderen naast elk één kind uit
een eerder huwelijk. Kinderen spelen ook de hoofdrol in
de meer dan 200 fotoalbums die overal in huis opgeslagen
liggen. Tegenwoordig richt Eveline haar camera vooral op
de kleinkinderen. “We hebben er inmiddels zes.” Daarnaast
bieden vakanties en natuur volop inspiratie. Wat drijft haar
eigenlijk om zoveel te fotograferen? Ze heeft het over ‘iets
laten zien waar je geweest bent’. Maar ook over de foto als bron
van herinneringen. “En herinneringen zijn het enige paradijs
waaruit je niet verdreven kunt worden”, zegt ze. Als om deze
weemoedig klinkende uitspraak te illustreren komt even later
een mooie zwart-wit foto op tafel die laat zien hoe de kleine
Wolfgang als een manneke van hooguit drie jaar oud met een
treintje speelt. “Mijn vader had een groot treinemplacement”,
vertelt hij. “Maar na zijn dood moest mijn moeder verhuizen en
heb ik het helemaal af moeten breken.” Het emplacement was een
soort miniatuuruitgave van zijn geboortestreek. Gelukkig heeft
Volz alles fotografisch vastgelegd alvorens het levenswerk van
zijn vader te ontmantelen. Zelf loopt hij al lang rond met plannen
om een eigen emplacement te bouwen op het zoldertje van zijn
garage. Maar voorlopig heeft hij het te druk met ‘het afstruinen
van eBay voor treintjes uit de jaren zestig’. Of zijn eigen zoon z’n
treintjesshobby ooit op zal pakken, weet hij niet. “De dochters zijn
helemaal niet geïnteresseerd”. Zijn vrouw: “Maar in de albums kijken
ze allemaal heel graag!”
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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DE DRAAD
LEZERSONDERZOEK 2016
In de maanden juni en juli is onder 1264 representatieve potentiele lezers van De Draad een
Lezersonderzoek gehouden. Ook werd de tevredenheid gepeild bij de distributiepunten.
De Draad wordt bij 32.500 zestigplussers bezorgd; circa 5000 magazines kunnen gratis
worden meegenomen vanaf de distributiepunten.

Hieronder leest u een samenvatting van de uitkomsten van het Lezersonderzoek.
DOEL VAN DE DRAAD
De Draad draagt bij aan de zelf- en samenredzaamheid van Tilburgers. 63,6% van de lezers geeft
aan dit uit De Draad te halen. (13% denkt dat De Draad informatie van de gemeente verstrekt.)
KENMERKEN RESPONDENTEN
Het merendeel van de respondenten is vrouw in de leeftijd van 65 tot 74 jaar. 95% woont zelfstandig,
14% heeft een baan en 41% verricht vrijwilligerswerk. Bijna 40% heeft een opleiding op LBO/Mulo-niveau
en 25% op HBO-niveau.
LEESGEDRAG
De bekendheid met De Draad is goed (87% leest direct na ontvangst). 45% geeft aan dat er altijd wel
iets in De Draad staat waar men zelf iets aan heeft. Ook geeft 37% nuttige informatie door aan derden.
OORDEEL OVER INHOUD EN UITERLIJK
De mening over het uiterlijk van De Draad is positief (78%), ook de leesbaarheid scoort hoog (84%). De
grote meerderheid geeft aan dat alle rubrieken mogen doorgaan. Ook over het distributieproces is 96 %
tevreden.Het gemiddelde cijfer voor De Draad is een 7,8. Vrouwen oordelen iets positiever. Hoe lager
opgeleid, hoe hoger de waardering. Een uitzondering hierop zijn HBO-opgeleiden, zij geven een 7,9.
ENKELE REACTIES:
Ziet er netjes, mooi en verzorgd uit, zou zelfs iets minder luxe mogen
Leest prettig, duidelijk lettertype en grootte
Duidelijke artikelen / goede informatie
Begrijpelijke, heldere taal
Veel variatie aan onderwerpen
Prima aanvulling op wat er elders verschijnt
Zou graag meer lezen over: Tilburgse geschiedenis, sociale regelingen,
gemeentelijke subsidies, pensioenen en AOW, zorg en computers.
LEZERSPANEL
De Draad heeft ook een lezerspanel, bestaande uit 17 personen. Na elke editie vullen deze lezers een
uitgebreide vragenlijst in. De score van het lezerspanel is over het algemeen positief. De Draad vergroot
de zelfredzaamheid (op meerdere niveaus) en het kennisniveau. Ook waarderen ze de vormgeving als
goed: van 7,5 tot 8,1. Conclusie: De Draad valt bij de doelgroep 60-plussers in de smaak. Men leest het
blad graag, vindt het er goed uitzien, heeft er vaak iets aan en is tevreden over de bezorging.
MEER INFORMATIE
Het Lezersonderzoek heeft veel bruikbare informatie opgeleverd. De redactie bedankt alle respondenten
voor hun medewerking. Twee van hen hebben inmiddels hun cadeaubon ontvangen. Veel plezier ermee!
Het volledige onderzoeksrapport staat op www.dedraadmagazine.nl
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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!
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

Hoofdredactie
Betty Montulet
Eindredactie
Hans Peters
Betty Montulet

DE JUISTE ANTWOORDEN

Op de puzzel in WIJKZAAM was:
‘SAMEN REDZAAM ’ het goede antwoord
Uit de vele goede oplossingen zijn 2 prijswinnaars geloot en dat zijn:

de heer P.A.F. Torremans &
Meike de Jong 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).
De juiste antwoorden op de PEERKE DONDERS prijsvraag waren:
1. 27 oktober 1809 2. Het wonder betrof de genezing van Lowieke Westland
en 3. De Werken van Barmhartigheid zijn: de hongerigen voeden, de naakten
kleden, de dorstigen laven, de doden begraven, de gevangenen bezoeken, de
zieken verzorgen en de vreemden herbergen.
De gelukkige prijswinnaars zijn:

Jan Peijnenborg, V. Theeuwes &
Jeanne Marinus. Gefeliciteerd!
Zie ook onze website, www.dedraadmagazine.nl & volg ons op Facebook

VERANTWOORDING

De Draad nummer 4, 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 10 november 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
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Hans Peters
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Gianotten printed media
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SMO Traverse en
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Eindelijk:
een nieuw Tilburgs fotoboek!

Tilburgse
textiel
in beeld
Tussen 1979 en 1996 verschenen er in de serie De geschiedenis
van Tilburg in foto’s zeven fraaie fotoboeken waarin vele
honderden unieke foto’s voor het eerst werden gepubliceerd.
Duizenden Tilburgers zijn in het bezit van een of meerdere
fotoboeken van Ronald Peeters. Bekende boeken zijn Tilburg
in beeld, Katholiek Tilburg in beeld (met Ed Schilders) en De
straten van Tilburg.
In deze serie verschijnt bij voldoende voorintekening op
18 november Tilburgse textiel in beeld. Het is een coproductie
van Ronald Peeters, oud-hoofd Stadsmuseum Tilburg en Ton
Wagemakers, oud-directeur van het TextielMuseum en het wordt
uitgegeven in samenwerking met Gianotten Printed Media.
Twee eeuwen Tilburgse textiel wordt in beeld gebracht met nog
vele onbekende (ruim 330) foto’s. Nadruk ligt op het werken in
de fabrieken en de confectieateliers, het textielonderwijs en de
fraaie producten. Veel foto’s zijn te zien van de jaren vijftig en
erna, wat de mensen van nu zich nog herinneren.
Terug in de tijd. Hoe zag een textielfabriek er vroeger uit? Aan
wat voor soort machines stonden de spinners en de wevers?
In het boek zijn prachtige foto’s te zien van de oude fabriek
van de firma Diepen. Ze zijn gemaakt door de fabrikant en
amateurfotograaf Rudolf Diepen. Ook van andere fabrieken zijn
opnamen, waarop vele arbeiders te zien zijn. Kans is groot dat
nog een familielid wordt herkend.
Na de oorlog was er een groot tekort aan textiel. De industrie
had veel personeel nodig. Met advertenties en premies werden
jongens en meisjes gelokt om te komen werken. Mogelijk was u
een van hen.

De eerste 15 jaar was er inderdaad veel werk, maar daarna ging
het mis. In de foto’s van na de oorlog komt U misschien uzelf
tegen, uw partner, uw vader of moeder of iemand uit de buurt.
De beelden van de sluiting, leegstand en sloop van fabrieken
worden getoond. Maar ook, voor velen onbekend, fraaie foto’s die
aantonen dat er nog steeds in Tilburg wordt gewerkt in de textiel.
Het boek verschijnt in groot formaat (238 x 285 mm) met
maar liefst 232 pagina’s binnenwerk geheel in full color, en is
ingebonden in hardcover met gedeeltelijk linnen band. Het boek
zal vanaf 18 november in de boekhandels verkrijgbaar zijn.
Prijs: 24,95 euro

VOORINTEKENING MET KORTING START NU:
Als u dit boek vóór 1 november bestelt, profiteert u van de
voorinschrijfkorting. U betaalt dan slechts 19,95 euro.
Bestel het boek op: www.gianotten.nl
U krijgt via email een afhaalbewijs.
Afhalen met afhaalbewijs kan vanaf 21 november bij:
Gianotten Printed Media
Bredaseweg 61, Tilburg
U kunt ook aangeven dat wij het boek moeten opsturen:
de verzendkosten bedragen 6,60 euro.

