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PROFESSIONEEL ZITCOMFORT
Voorkom klachten door juiste zithouding
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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?

DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

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

2

4
5

1

3

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.
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Veel lezers van De Draad- zo blijkt - doen
vrijwilligerswerk, een extra reden om
voor dit thema te kiezen. Dat vrijwilligers
goud zijn in de voortschrijdende
participatiesamenleving hoef ik u niet
te vertellen. We doen steeds vaker een
beroep op vrijwilligers, die een handje
uitsteken in de sportkantine en in het
wijkcentrum maar ook maatje zijn
van eenzame mensen. De variatie aan
vrijwilligerswerk is eindeloos; geen tak van
sport, taak of functie die vrijwilligers niet
kunnen uitvoeren. Des te belangrijker is
het dus dat vrijwilligers leuker, makkelijker
en beter hun werk kunnen doen. Dus
slechten dat woud van regels, zou je
denken. Maar helaas heeft dit kabinet het
maandelijks maximum (aan vergoeding)
niet laten vallen en ook een motie om
regelwetgeving te vereenvoudigen heeft
het niet gehaald. Wel mogen vrijwilligers
nu ook vrijwilligerswerk doen bij
instellingen die geen ANBI of SBBL- status
hebben. Dat is niet echt een grote stap
in de richting van leuker, makkelijker en
beter.
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Nieuwsgaren

15 maart zijn weer de landelijke
verkiezingen. Zeggen de
partijprogramma’s eigenlijk iets over
vrijwilligerswerk? Ja, vooral het CDA en
de kleine christelijke partijen maken hier
veel werk van, net als D66 en de Partij
voor de Dieren. Ook GroenLinks die de
vrijwilligersvergoeding omhoog wil, scoort
niet slecht. Bij CDA, D66 en de Christen
Unie komt de maatschappelijke stage
voor jongeren weer in beeld. Het CDA wil
bovendien dat 60plussers in plaats van
verplicht te solliciteren, actief worden
als vrijwilliger. Net als vluchtelingen en
nieuwkomers. GroenLinks en SP willen van
de verplichte tegenprestatie in de bijstand
af. Maar bij de VVD, PvdA en 50PLUS komt
het vrijwilligerswerk er nogal bekaaid af.
De partij DENK besteedt 1 alinea aan een
investeringsfonds voor de wijkeconomie
en de PVV rept met geen woord over
vrijwilligerswerk. Zegt dit laatste u iets?
Mij wel.
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Ruilwinkel Zuid

“Applaus voor de
vrijwilligers!”
De Wall of Fame voorin de ruilwinkel spreekt duidelijke taal: ‘Fantastisch om met
gesloten portemonnee te kunnen winkelen.’ ‘Lichtpuntje in de strijd tegen leven
zonder geld. Tot zelfs: ‘Applaus! Ik kan niet zonder deze winkel!’” Kortom, als
ergens vrijwilligers de handen op elkaar krijgen is het wel in Ruilwinkel Zuid.

tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Coördinator/vrijwilliger José bevestigt dat het heel
goed gaat met de ruilwinkel Zuid. Deze bestaat pas
2 ½ jaar en heeft inmiddels 984 leden: “Elke week 4
à 6 nieuwe leden erbij en niet alleen uit de Korvel
maar ook uit Goirle, Udenhout en zelfs Zeeland!”

houden.” Want hoewel (sociale) armoedebestrijding
de hoofdzaak is, fungeert de winkel ook als hotspot
voor de buurtbewoners. Corine: “Ze spreken hier
zelfs met elkaar af!”

Voor wie de formule niet kent: in een ruilwinkel ruil
je goederen en diensten via een puntensysteem.
“Eigenlijk heel simpel: de een levert iets in, krijgt
daarvoor punten en een ander gaat er blij mee
naar huis. En dat geeft ons dan weer een goed
gevoel!” formuleert vrijwilliger Leonie het bondig.
Uit behoefteonderzoek in Tilburg Zuidwest,
gehouden in 2012, bleek dat steeds meer bewoners
van weinig geld rond moesten komen. Dus een
ruilwinkel in De Korvel leek goed op zijn plek. En
ook op de juiste plek zitten de vrijwilligers. Voor hen
betekent de winkel onder meer: warme collega’s,
meer assertiviteit opdoen, het gevoel krijgen dat
je ertoe doet door te helpen en zelfs meer plezier
in het leven. Corine kreeg een veel hechtere band
met de buurtbewoners: “Je wordt overal herkend
en gegroet. Eerst keken ze nog de kat uit de boom
maar bij de koffie kwamen de verhalen los. Ook
al is de crisis voorbij, een hoop mensen hebben
nog steeds moeite om het hoofd boven water te

Goed verloop
Geert kwam door een ongeval thuis te zitten in een
stad waar ze niemand kende, tot ze de ruilwinkel
ontdekte: “Elke dag ga ik met veel plezier naar
‘onze’ winkel. Gezellig om onder de mensen te
komen. En door klanten in de stad gegroet te
worden!” De Ruilwinkel is een burgerinitiatief,
financieel gesteund door het Tilburgs Akkoord en
ondersteund door ContourdeTwern. Het personeel
bestaat dus uit louter vrijwilligers. José: “We
hebben nu 13 vrijwilligers in de leeftijd vanaf 22
tot 60 plus. We hebben graag jongeren; die denken
eerder out of the box! Er is verloop, maar het juiste
verloop: de uitstroom naar betaald werk!”
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Relatief nieuw in de ruilwinkel zijn
verzorgingsproducten, verpakt voedsel dat twee
maanden houdbaar moet zijn en diensten zoals
strijken, vervoer, klussen in en rond het huis en
bijvoorbeeld Franse les. Gevraagd en aangeboden.

José: “Voor het merendeel hebben we tevreden,
leuke, fijne, lieve klanten. Ze bakken taart, geven
snoep en brengen soep. Wij willen onze klanten
nette, goedverzorgde en mooie spullen bieden
Dus als er al eens een keer onenigheid ontstond
dan was het over het niveau van de aangeboden
artikelen. In zo’n situatie moet je de regels
kunnen hanteren. Af en toe verwijzen we door; na
al die jaren is er een vertrouwensbasis ontstaan
en kun je, waar nodig, dieper op problemen
ingaan. Maar ook op leuke dingen. De relatie gaat
dieper dan een normale klant – winkelpersoneel
verstandhouding.”

Wie goed doet, goed ontmoet…
Zo heeft de Ruilwinkel in december bij
27 huishoudens met een krappe beurs
sinterklaascadeaus en kerstpakketten afgeleverd
in samenwerking met stichting Little Joy en
diverse donateurs. Ook de ondernemers en
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winkeliers uit de buurt helpen inmiddels met
het ondersteunen van sociale initiatieven. Het
applaus van de klanten voor de vrijwilligers
vertaalde zich intussen concreet. José: “Onze
klanten boden ons een etentje aan bij Resto van
Harte. Dat was een hoogtepunt in 2016!”
De ruilwinkel is nog op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers, zowel voor in de winkel als ter
versterking van het bestuur. In het bijzonder
iemand voor pr / communicatie en iemand voor
fondsenwerving / relatiebeheer. Voor meer
informatie: José via info@ruilwinkeltilburgzuid.nl

Lichtpuntje in de strijd tegen armoede
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Vrijwilliger bij La Poubelle

“Hier krijg ik elke
dag een bedankje!”
tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Kringloopbedrijf
La Poubelle is niet
alleen een kleurrijke
winkel maar heeft
ook een kleurrijke mix aan
medewerkers. Dat
zijn vakmensen,
begeleiders,
medewerkers met
een grote afstand tot
de arbeidsmarkt en
vrijwilligers die

Marga Verhoof (60) was 35 jaar apothekersassistente op meerdere plekken
in Tilburg tot ze in 2016 zonder werk kwam te zitten: “Ik paste niet meer
in het moderne profiel.” Een zestigplusser vindt lastig een baan. Dus toen
haar dochter blij thuiskwam met de mededeling dat ze bij La Poubelle een
vrijwilliger zochten om appeltaarten te bakken, ging ze overstag: “Ik bak
graag. Niet op de manier van Heel Holland Bakt maar meer recht toe, recht
aan. Ik houd me aan het geheime recept van het huis, hoewel ik vind dat
elke appeltaart toch weer anders smaakt.” De chunky appeltaarten vinden
gretig aftrek in de koffiecorner, inmiddels niet meer weg te denken uit de
budgetproof winkel. “Verandering van spijs doet eten, daarom presenteer
ik binnenkort een winterkoek met muesli en mijn eigen kaneeltaart.” Sinds
november bakt ze bij La Poubelle: “En ik vind het geweldig hier. Ik stond
altijd al open voor vrijwilligerswerk maar daar moet ik dan wel hartgrondig
Yes! tegen kunnen zeggen.” Veel mensen weten niet dat het kringloopbedrijf
ook “gewone” vrijwilligers heeft. Marga: “Ze dachten dat ik hier moest
werken van het UWV of zo.” Maar of je hier nu bent vanuit de re-integratie,
de arbeidsmatige dagbesteding of als vrijwilliger, Marga vindt het niet zo
belangrijk: “In de loop van de dag zijn we allemaal gewoon medewerkers die
allemaal met evenveel respect worden behandeld.”

hun eerste stapje
zetten op weg naar
betaald werk. Maar
La Poubelle heeft
ook nog 17 ideële
vrijwilligers. Mensen
die uit zichzelf zijn
komen aanwaaien
en gebleven. Zoals
Marga Verhoof en
Jan van Ham.
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Je telt weer mee
Jan van Ham (70) werkte 22 jaar in de elektronica tot de gevreesde
reorganisatie kwam: “Ik denk dat ik wel 200 sollicitatiebrieven de deur uit heb
gedaan. Misschien lag het aan mijn leeftijd maar toen ook de Sociale Dienst
vond dat het niet meer hoefde, gooide ik mijn kop in de wind en ben alsnog
vier jaar als conciërge op een basisschool gaan werken. Heb het zelden zo
naar mijn zin gehad.” Hoe kwam hij bij La Poubelle terecht? “Ik zocht er een
onderdeeltje en vroeg zo langs mijn neus weg of ze nog iemand konden
gebruiken voor reparaties. Nou, daar hadden ze wel oren naar.” Jan werkt
sindsdien op de afdeling consumentenelektronica. Hij repareert onder meer
cassettedecks, radio’s, dvd-spelers en videorecorders. Lachend: “Ik zie ook
niet op tegen een kapotte wasmachine, maar hoe breed wil je jezelf maken?
Ik ben graag onder de mensen en ben dol op techniek dus het bevalt me hier
bijzonder goed. Je kunt iemand nog eens iets leren; ik kijk over schouders mee
of het goed gebeurt, begeleid graag op een afstandje. Belangrijk voor mij is: Je
telt weer mee. Bij een werkgever kreeg ik zelden een bedankje, hier elke dag!”

Kringloopwinkel La Poubelle,
Hoevenseweg 3, 5017 AD Tilburg,
T 013 5439222, E info@lapoubelle.nl
Volg ons op Facebook en Twitter
www.kringlooplapoubelle.nl
Wil je werken als vrijwilliger bij La Poubelle, neem dan
contact op met Els Kox of Manon van Drenth via
bovenstaand telefoonnummer. Of E begeleiding@poubelle.nl
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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.

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
Goirkestraat 69
5046 GE Tilburg
Wonen in de Goirkestraat
Onze bewoners van de Goirkestraat 69 hebben een
dagelijks levensritme. Onze medewerkers verlenen
zorg vanuit een huiselijke relatie. Ze stellen de sfeer,
behoeften en wensen van bewoners centraal. Met als
motto: 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
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.

REISTARIEVEN 2017
Voor OV-reizigers:
Voor Wmo-reizigers:

€ 1,95 per tarief-en opstapzone
€ 0,65 per tarief-en opstapzone

HEEFT U VRAGEN?
Als u een computer tot uw beschikking heeft, raden wij aan
eens op onze website te kijken. Daar kunt u alle informatie
vinden: http://www.regiotaximiddenbrabant.nl/
Heeft u dan nog vragen dan kunt u contact opnemen
met het Servicepunt Regiotaxi Midden Brabant, via
telefoonnummer 0800-4831762.
Op deze website kunt u ook het klachtenformulier
invullen, wanneer u van onze dienst gebruik heeft
gemaakt en niet (geheel) tevreden bent over de rit. Uw
klacht wordt dan onderzocht en u krijgt binnen zes weken
een afhandelingsbrief van uw klacht. Let u er wel op dat
de klacht binnen 21 dagen na de gemaakte rit bij het
servicepunt Regiotaxi dient te zijn ingediend.

De 4 plussen van Convivio
+ Convivio heeft persoonlijke aandacht en begeleiding
hoog in het vaandel.
+ Convivio biedt gastvrijheid, rust, geborgenheid en 		
plezier.
+ Convivio heeft zowel 24 uurs zorg als 			
dagbesteding voor de ouder wordende mens met 		
geheugenproblemen.
+ Convivio heeft eigen chauffeurs die u uit en 		
thuis brengen van en naar de dagbesteding aan de 		
Kobaltstraat.
Vergoedingen Iedereen met een indicatie voor
Dagbegeleiding of individuele begeleiding kan zich
bij Convivio aanmelden. Vergoedingen zijn te krijgen
via de WMO (gemeente) en de WLZ (zorgkantoor).
Deelname is mogelijk vanaf 4 uur per dag tot maximaal 5
hele dagen per week. Tevens zijn wij op zaterdag van
09.00 – 16.30 uur geopend.
Interesse? Zie www.convivio-zorg.nl
Convivio Dagbegeleiding & Wonen.
Elleke Inderfurth-Veenendaal of
e.inderfurth@convivio-zorg.nl
Of l.inderfurth@convivio-zorg.nl

Samenwerking
beter dankzij toolbox
Door de veranderende zorg moeten beroepskrachten en vrijwilligers intensiever
gaan samenwerken. Dit kan verwarring geven op de werkvloer. Want wie doet
wat? Om tot meer onderling begrip en een betere samenwerking te geraken,
heeft De Wever de toolbox Go-Cokit ontwikkeld.
tekst Hans Peters & illustratie De Wever

Deze toolbox tilt de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers naar een hoger niveau. Kunnen
samenwerken vraagt om bepaalde voorwaarden en
competenties. Vrijwilligerscoördinator Elly Robben:
“Betaalde en onbetaalde krachten komen elkaar steeds
meer op de werkvloer tegen. Bijvoorbeeld: de vrijwilliger
die eerst alleen koffie schonk, houdt zich nu ook bezig
met andere zaken; voert tevens een goed gesprek of
schenkt troost bij verdriet. Maar dat moet dan wel goed
afgesproken worden.” Haar collega Anke Kommeren
voegt daaraan toe. “Er moet meer onderling overleg, een
goede afstemming en een goede taakverdeling komen.”
In 2015 kwam er vanuit het fonds Nuts/OHRA geld vrij
om het vrijwilligersbeleid te verbeteren. Binnen twee jaar

ontwikkelden Elly, Anke en collega Leoni Hoogendoorn
de GoCokit, met ondersteuning vanuit ContourdeTwern.
Elly: “En nu is het klaar. De ‘go’ staat voor gaan en de ‘co’
voor samen. De toolbox is nu alleen nog digitaal maar
er zijn verschillende (spel)materialen in de maak.” Zo
zijn er bijvoorbeeld Samen Zitten inspiratiekaarten. Die
kunnen worden ingezet om de visie op vrijwilligerswerk
en onderlinge samenwerking op laagdrempelige wijze
te bespreken en te verdiepen. Er komt, naast de andere
bestaande middelen zoals lesbrieven, checklisten,
fotostrips en dergelijke, ook nog een bordspel. Elly:
“We waren sowieso al bezig met een omslag in denken
ten aanzien van het samenwerken van vrijwilligers en
beroepskrachten. Daar kan de GoCokit prima bij helpen.”

Kies één of meerdere werkvormen uit
de categorie Waarderen.
Je vindt ze op de pagina’s 14 t/m 16 van de
digitale Go-CoKIT

Kies één of meerdere werkvormen uit
de categorie Informeren.
Je vindt ze op de pagina’s 17 t/m 19 van de
digitale Go-CoKIT

Kies één of meerdere werkvormen uit
de categorie Faciliteren.
Je vindt ze op de pagina’s 20 t/m 22 van de
digitale Go-CoKIT

Kies één of meerdere werkvormen uit
de categorie Afstemmen..

Je vindt ze op de pagina’s 23 t/m 24 van de
digitale Go-COKIT
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1. Ik wil iets betekenen voor anderen en meer sociale
contacten opdoen. Hoe vind ik in dat enorme aanbod aan
vrijwilligerswerk wat past bij mij?
Antwoord: “Je kunt de Menstypestest doen. En op de Vacaturebank voor vrijwilligerswerk staan in
de gemeente Tilburg momenteel 775 vacatures. Zo kun je ook ideeën opdoen. (zie voor beide: www.
vrijwilligerstilburg.nl)
De vacaturebank kan worden gefilterd op doelgroep( zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen, dieren), op
activiteiten (denk aan computers, klussen, administratief ), op sector (bijvoorbeeld recreatie, sport, zorg)
en zelfs op wijk. Na de zomer komt er een nieuwe website waarmee je op basis van je postcode een
vacature kunt vinden binnen 60 meter van je woning.
Daarnaast kun je terecht bij de tien Steunpunten Vrijwilligerswerk in de wijk (www.vrijwilligerstilburg.nl).
Voor een persoonlijk gesprek of voor bemiddeling op maat voor mensen met een rugzakje (zoals
bijvoorbeeld een taalbarrière, faalangst, lichamelijke beperking) of voor wie de omgeving niet te
prikkelend of te druk mag zijn. We gaan uit van de mogelijkheden, niet van de beperking die iemand
heeft. Is vrijwilligerswerk (nog) te hoog gegrepen dan kan eerst meedoen aan wijkactiviteiten een goede
optie zijn.”
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tekst Betty Montulet / fotografie archief De Draad

2. Wat moet ik regelen? Zijn de richtlijnen helder? Wat
mag wel en wat mag niet van het UWV en de Dienst Werk en
Inkomen??
Antwoord: “Je hoeft niet zoveel te regelen. Als het met de motivatie maar goed zit. Het is wel
belangrijk om je verwachtingen af te stemmen op de realiteit. Elke zichzelf respecterende
organisatie dient voor een goed vrijwilligersbeleid te zorgen waarbij het een en ander op
papier is vastgelegd. In een dergelijke overeenkomst kunnen zaken staan als: de hoogte
van de eventuele vrijwilligersvergoeding (NB: niet iedere instelling geeft automatisch een
vrijwilligersvergoeding!),onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, een collectieve
verzekering voor vrijwilligers en werktijden. Werk je met kwetsbare groepen (met minderjarigen
en/of mensen met een verstandelijke beperking) dan kan de instelling een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) eisen.
In vrijwel alle gevallen moet je je vrijwilligerswerk melden bij de uitkeringsinstantie en behoud
je een sollicitatieplicht. Vrijwilligerswerk bij een door de belastingdienst als ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) aangemerkte instelling
wordt altijd toegestaan mits men ook aan de overige voorwaarden voldoet. Een organisatie
met een ANBI status werkt voor minstens 90% voor het algemeen nut en onder de SBBI’s vallen
bijvoorbeeld sport- en hobbyverenigingen.”
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3. Mag je een vrijwilligersvergoeding accepteren als
je een uitkering hebt?
Antwoord: “Zit je in de bijstand of heb je IOAW en IOAZ, dan mag je max €95, - per maand of max
€764, - per jaar aan vrijwilligersvergoeding ontvangen. Heb je WW of AOW dan mag je maximaal
€150, - per maand en €1500, - per jaar ontvangen.” Zie www.dedraadmagazine.nl voor meer
informatie.

4. Werknemers kunnen zich her- en bijscholen. Is er ook een
vorm van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers?
Antwoord: “Organisaties en verenigingen die veel met vrijwilligers werken kunnen een bijdrage
van de gemeente Tilburg ontvangen voor een cursus of training. De Vrijwilligersacademie Tilburg
(www.vrijwilligerstilburg.nl) heeft een breed aanbod aan cursussen en trainingen. Voor vrijwilligers
biedt dit grote kansen op ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling. Mensen zijn vaak verrast over
de interessante cursussen die er zijn. Zo kun je nieuwe talenten bij jezelf aanboren.”

5. Vrijwilligerswerk is aan het veranderen. Omdat er
veel werk is maar relatief weinig banen, verdringen dan
vrijwilligers niet de betaalde werknemers van hun plek?
Antwoord: “Bij bezuinigingen worden soms banen opgesplitst in kleinere taken en gedeeltelijk
aangeboden als vrijwilligerswerk. Als een zorginstelling een vacature plaatst voor een vrijwilliger
in de spoelkeuken, kan het Steunpunt Vrijwilligerswerk navraag doen bij twijfel. Bij profit
organisaties is er een duidelijk onderscheid tussen vrijwilligers en onbetaalde krachten. Voor de
laatste groep geldt: alles wat je ontvangt wordt gezien als salaris en belast.”

6. Is het een idee om jaarlijks in Tilburg een
vrijwilligersbeurs te organiseren zoals de Beursvloer
of de Seniorenbeurs?
Antwoord: “Er zijn meer dan 2000 instellingen in Tilburg die met vrijwilligers werken. Te
verwachten is dat veel organisaties zich willen presenteren op zo’n beurs. Dat betekent dat je
een grote locatie nodig hebt. Maar hoe zorg je er voor dat je voldoende vrijwilligers trekt? In
het verleden hebben we dit soort evenementen georganiseerd maar we blijven zoeken naar
verrassende verbindingen.”
De vragen werden beantwoord door Susan van Schijndel en
Rob Beckers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van ContourdeTwern.
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UITDAGING
VACATURE
VISIE
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ZORG

Stuur uw antwoord voor
30 maart naar:
Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.nl

En maak kans op een cadeaubon!
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MAKKELIJKER
WORDT HET NIET,
WEL LEUKER!
Vanaf maart 2017 moet er belastingaangifte gedaan worden. Dat kan tot 1 mei.
Daarvoor zijn tegenwoordig nogal wat digitale vaardigheden nodig. Is dat te lastig,
roep dan de hulp in van de Belastinghulp van de KBO. De hulp is bestemd voor
AOW’ers met een smalle beurs.

tekst: Betty Montulet / fotografie Dennis Buster

In 2016 werden zo bijna 2100 Tilburgse ouderen
geholpen met hun aangifte. ContourdeTwern
vrijwilliger Elly Wittens runt het afsprakenbureau
Oud-Noord: “Aanmelden kan door te bellen met
het afsprakenbureau in de wijk (zie schema).We
maken een afspraak in het wijkcentrum. Daarvoor
is een machtigingscode nodig. Mocht men die in
maart nog niet hebben ontvangen dan kan die
telefonisch aangevraagd worden via 088-1236555.
Daarvoor is het BSN-nummer nodig. Slecht ter
been? Dan komt de consulent bij mensen thuis.
Met een laptop; je hoeft niet zelf een computer te
hebben. Het spreekuur kost €6, - per aangifte, een
huisbezoek kost €12, -.”
KBO-vrijwilliger Richard van Assouw helpt, vanuit
zijn achtergrond in de accountancy, al veertien
jaar mensen die moeite hebben met het invullen
van belastingformulieren. Na al die jaren kent
hij zijn pappenheimers. Richard heeft vorig jaar
130 mensen geholpen: “Dat zijn hardwerkende
mensen die weinig tot geen tijd hadden om zich
bij te scholen op de computer en dit lastig vinden.
Het is bovendien ingewikkelder geworden met
al die toeslagen. Alles begint immers bij een
juiste aangifte.” Richard komt dezelfde mensen
tegen als veertien jaar geleden. “Het is er dus niet
gemakkelijker op geworden maar dankzij ons wel
leuker!” lacht hij.
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Aangifte loont!
Hoe lager het belastbaar inkomen hoe hoger de
toeslagen, zegt Richard: “Veel mensen hebben
daar geen weet van. Door de juiste vragen te
stellen, kom je zaken tegen waar mensen zelf
niet aan denken. Dat maakt dit werk interessant.
Er zijn mensen die in geen vijf jaar aangifte
hebben gedaan terwijl ze wel recht hadden op
belastingteruggave. Een streng dieet bijvoorbeeld
is aftrekbaar. In combinatie met andere
aftrekposten is het fantastisch om te zien dat
mensen dan zo’n 3500 euro terugkrijgen.”
Niet alleen dieetkosten zijn aftrekbaar, maar ook
bijvoorbeeld medicijnen, de eigen bijdrage voor
gebitsprotheses of kronen, inentingskosten en vele
andere kosten die niet door de verzekeraar gedekt
worden. Het loont dus de moeite om aangifte te
doen. Dat kan ook voor de vier jaren vóór 2016.
EXTRA INFO
Belangrijke documenten voor de Belastinghulp
zijn de machtigingscode, de jaaropgaven van
het inkomen, de toekenningen van zorg- en
huurtoeslag. Plus bonnen van medicijnen. En
bankafschriften bij de hand is ook handig.
In Berkel Enschot en Udenhout kan men terecht
bij respectievelijk Thijs Dingenouts> thijs.
dingenouts@ziggo.nl en Herman Tijhuis via
belbeh.kbo.udenhout@gmail.com

Aanmelden voor belastinghulp 2017
Stadsdeel

Telefoonnr.

Periode

Openingstijden

Reeshof

06 81 28 70 63

t/m 13 april

West

06 17 11 28 44

t/m 13 april

Noord

06 38 62 77 65

t/m 12 april

Oud-Noord

06 42 69 90 43

t/m 12 april

Zuid

06 28 68 08 26
06 28 68 09 67

t/m 13 april

Ma t/m Do
9.30 tot 12.00 uur
Ma t/m Do
9.00 tot 12.00 uur
Di t/m Wo
9.00 tot 12.00 uur
Di t/m Wo
14.00 tot 18.00 uur
Ma t/m Do
9.00 tot 12.00 uur

Aanmelden Als vrijwilliger
T. Raams

06 83 16 90 17 tanjaraams@contourdetwern.nl

D. Yozgat

06 16 02 16 94 donduyozgat@contourdetwern.nl

Aanspreekpunten Tilburg, CDT
Ria Maas

Noord

013 4552928

Paul van Sambeek

Oud-Noord

013 4649210

Marian de Weijer

West

013 4683857

Ingrid van den Hout
(BLIK)
Rien van Breda
(Afsprakenburo)
Döndü Yozgat

Zuid

013 5436664
013 5353255

Reeshof

013 5728383

riamaas@
contourdetwern.nl
paulvansambeek@
contourdetwern.nl
mariandeweijer@
contourdetwern.nl
ingridvandenhout@
contourdetwern.nl
rienvanbreda@
contourdetwern.nl
donduyozgat@
contourdetwern.nl
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Ook gezond ouder
worden!
Mensen in China worden nu ruim
25 jaar ouder dan in het
begin van de vijftiger jaren.
Qigong heeft hieraan een
belangrijke bijdrage geleverd,
want na WOII is Qigong
verspreid geraakt in heel China.

Qigong is dé bewegingsleer
voor 60+!

Neem een gratis proefles
www.cngo.nl info@cngo.nl 013 - 577 02 61
Groeseindstraat 91, 5014 LV Tilburg

Denken
en doen

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

TILBURG

|

RIJEN

|

REESHOF

|

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

www.lapoubelle.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

Insulindeplein 18 - 5014 BD Tilburg
013 - 5426603

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

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

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

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

Insulindeplein 18

l

5014 BD Tilburg

www.koskappersopleidingen.nl

l

013-5426603

info@koskappersopleidingen.nl

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

info@buromaks.nl

of bel naar: (088) 4008800.

PC-Restart in de Nieuwe Stede
“Laagdrempelig & goedkoop!”
tekst Betty Montulet & fotograﬁe Hans Peters

Ik kan mijn bestanden niet meer lezen!” zegt een
gestreste Anne Marie Akkermans, “ik denk dat ik een
virus heb. Via internet iets gekocht gisteren en toen
ging het helemaal fout. En voor vrijdag moeten er
drie sollicitatiebrieven de deur uit. Hééélp!” De drie
vrijwilligers van PC-Restart komen onmiddellijk in
actie als haar scherm zwart blijft. “Lukt het opstarten
ons ook niet dan zet Anthony - die aan zijn theewater
voelt wat er mis is met een pc - de harde schijf op
een andere computer en haalt alle noodzakelijke
bestanden tevoorschijn”, zegt Ron, die altijd in de
elektronica heeft gewerkt, geruststellend. Anne Marie
is al jaren een trouwe klant; helaas heeft ze veel pech
met haar computers.
Goedkoop
PC-Restart zit permanent in wijkcentrum De Nieuwe
Stede in de Korvel. “Wij zijn een laagdrempelige
vraagbaak en bieden hulp op het gebied van hardware
en software en niet onbelangrijk: we zijn erg goedkoop”,
aldus Ron die samen met Hein en Anthony de harde
kern is van deze helpdesk. “Wat doen we onder meer?
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Voor slechts €5, - per uur installeren en repareren we.
We verwijderen malware en virussen, stellen data veilig
als de harde schijf kapot is, zetten extra geheugen bij en
installeren door mensen zelf gekochte programma’s.”
PC-Restart heeft een magazijn waar onderdelen op
voorraad liggen dus een gebruikte maar nog goede
videokaart bijvoorbeeld is zo in je pc gezet.
Digibeten?
“Omdat wij vrijwilligers zijn en hier 4 à 5 uur mee bezig,
kost het je €25, -. Ben je in een winkel toch minimaal
€150, - kwijt”, schat Ron in. De Meedoenregeling is
van toepassing want PC-Restart is in de eerste plaats
bedoeld voor mensen die via de Bijzondere Bijstand,
Stichting Leergeld of andere instanties een computer
of randapparatuur hebben aangeschaft maar geen
middelen hebben om deze goed te onderhouden.
“Maar verder kan iedereen met een pc-probleem hier
terecht en dat doen ze dan ook, van jong tot oud.
Overigens is het een fabeltje dat ouderen meestal
digibeten zijn; ik sta er juist van te kijken wat ze wél
weten!”

PC-Restart p/a De Nieuwe Stede,
Capucijnenstraat 156, T 06 27 83 19 70
E info@pcrestart013.nl
Zie ook Facebook.com/pcrestart013
Openingstijden di.- wo.- en do. middag van
13.00 – 17.00 uur. NB Heeft u als instelling /
bedrijf computermateriaal over?
Bij ons is dat meer dan welkom!

Juridische informatie

Huiskamergesprekken,
EXCLUSIEF voor de lezers
van De Draad
tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij

In het jaar 2016 hebben wij u in deze rubriek geïnformeerd over verschillende notariële onderwerpen.
Aangezien wij diverse vragen over de inhoud van deze
columns hebben ontvangen, is het idee ontstaan om
met de geïnteresseerde lezers van De Draad over deze
onderwerpen verder te praten onder het genot van
een kopje koffie en wat lekkers.

Leg vast die vordering!
Op woensdag 5 april 2017 praten we over de (financiële)
voordelen van het vastleggen van de vorderingen
van de kinderen op de langstlevende ouder na het
overlijden van de eerste ouder. Zowel de besparing op
het gebied van de erfbelasting als de gevolgen voor de
eigen bijdrage voor de zorg komt daarbij aan de orde.

Wij zullen dan eerst de verschillende onderwerpen
in Jip en Janneke-taal bespreken en waar mogelijk
aanvullen met allerlei praktijkvoorbeelden. Vervolgens
is er dan gelegenheid om vragen te stellen. Het is ook
mogelijk om (al dan niet anoniem) schriftelijk vragen in
te leveren die besproken zullen worden.

Samenwonen ouders & kinderen gevolgen
Op woensdag 12 april 2017 komen de fiscale en
financiële gevolgen aan bod die ontstaan als ouders
bij hun kind(eren) in huis gaan wonen. Meer specifiek
wordt besproken welke onderwerpen in het samenwooncontract tussen de ouder(s) en het kind kunnen
worden geregeld.

Voor elk onderwerp is door ons al een datum
gereserveerd. U dient zich echter wel in te schrijven
voor deze bijeenkomsten door het sturen van een
e-mail naar Ingrid Houkes, i.houkes@dktnotarissen.nl.
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar;
dus schrijf u snel in!
De bijeenkomsten vinden telkens plaats op een
woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. U bent dan
- vanaf 18.45 uur - van harte welkom op het kantoor
van Daamen de Kort van Tuijl Notarissen aan de
Stationsstraat 5 te Tilburg. Parkeren kunt u op ons
eigen terrein achter ons kantoor.

Erfbelasting
De gevolgen van de verschillende langstlevende
testamenten staan op woensdag 19 april 2017 op de
agenda. Mede aan de hand van rekenvoorbeelden
kunnen wij u dan laten zien wat de fiscale gevolgen
zijn van de zogenaamde wettelijke verdeling en de
tweetrapsmakingen. Ook de gevolgen voor de eigen
zorgbijdrage van de langstlevende partner komt aan
de orde.
Schenkingen
Tot slot praten we u op woensdag 10 mei 2017 bij over
de mogelijkheden die er zijn op het gebied van het doen
van schenkingen. Zowel het doen van schenkingen in
contanten als de papieren schenkingen komt aan de
orde. Tevens worden de mogelijkheden besproken om
voorwaarden aan een schenking te verbinden (onder
meer de uitsluitingsclausule en de bewindregelingen).
Ook wordt nog aandacht besteed aan de € 100.000
euro schenking voor de eigen woning.
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Voor de Draad Ermee!

“Tilburg is een goeie stad,
maar ik heb er niks mee”
Met een taart
bezoekt De Draad
willekeurige
Tilburgers. We
praten over het
leven, de stad, de
wijk, de straat.
Wat gaat goed,
wat kan beter.
We zijn te gast in
de Frankenlaan,
bij Cees Derwig
(79) en zijn vrouw
Coby. Jarenlang
was hij leraar
geschiedenis aan
en conrector van
het Cobbenhagencollege. In zijn
vrije tijd stak hij
ontelbare uren
in vrijwilligerswerk voor stad en
parochie.
Tekst Toine van Corven &
fotografie Hans Peters
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Oorspronkelijk afkomstig uit Breda, woont de familie intussen al meer dan
vijftig jaar in een doorzonwoning aan de Frankenlaan, waar drie kinderen
werden geboren. Toen ze er neerstreken was dat te midden van net zulke
bovenmodale gezinnen, vooral veel ambtenaren. Tegenwoordig zijn het
veelal de kinderen van die eerste generatie die er wonen, met weer hún
kinderen. De in de Burgemeestersbuurt gelegen straat lijkt van generatie
op generatie te worden doorgegeven.
Vrijwilligerscentrale
Als oprichter, midden jaren zestig, van eerst de Hulpcentrale en later de
Vrijwilligerscentrale, was Cees Derwig een van de wegbereiders van
ContourdeTwern. Daarnaast was hij, samen met zijn vrouw, in de jaren
zeventig en tachtig zeer actief binnen de Petrus en Paulus parochie, destijds
het toonbeeld van ‘nieuw katholicisme’. Het waren de gloriejaren van de
parochie, onder bezielende leiding van pastor Pieter Barenbrug. Derwig:
“Tot Mennen kwam…” Het zijn de jaren negentig. De oerconservatieve
pastoor Cor Mennen nam het pastoraat van de Petrus en Paulusparochie
over om te zorgen dat alles weer volgens het boekje zou gaan. Maar zo
werkt het niet echt in een kerkgemeente van managers, intellectuelen en
hoge ambtenaren. Na de ruzies kwam het grote weglopen. Uiteindelijk
moest Mennen zelf vertrekken.
‘Pastoor Mennen was een nachtmerrie’
Nog altijd dragen mensen de littekens van die pijnlijke periode. “Ik ben er
nog steeds kapot van”, zegt Derwig en hij klinkt verbitterd. “Het was een
nachtmerrie. Ik was actief in de parochie. Mij werd te verstaan gegeven
daarmee te stoppen en voortaan achterin de kerk plaats te nemen. ‘Kom
van daaruit maar kijken hoe het wél moet’, kreeg ik te horen. In drie
jaar tijd heeft Mennen de boel kapot gemaakt.” De Derwigs verlieten
gedesillusioneerd de parochie en hebben er nooit meer een stap binnen
gezet. Het geloof in de zin van naastenliefde, bleven ze trouw. “Gelukkig
zijn er andere parochies, waar een andere geloofsbeleving mogelijk is.” Ze
zijn geabonneerd op De Roerom, tegenhanger van het Bisdomblad. Pastoor
Mennen is sinds kort met pensioen. Zijn laatste parochie was in Oss. Ook
daar liet hij een spoor van vernieling achter. Zo haalde hij tijdens zijn laatste
nachtmis nog ongenadig hard uit naar abortus en homohuwelijk. Van heel
veel katholieken krijgt hij vermoedelijk een groot kruis na.
‘Oriëntatie op Breda is gebleven’
Over wijk en straat hebben de Derwigs weinig te melden. Ze wonen er
prettig op hun oude dag, tevreden met woning en buren. Over Tilburg:

“Wij komen uit Breda. De oriëntatie op die stad is
eigenlijk altijd gebleven. Buiten het werk en het
vrijwilligerswerk in stad en parochie om hebben
wij ons niet bijzonder ingelaten met het stadsleven.
Wel zijn we grote fans van museum De Pont en de
Beekse Bergen. Tilburg is een goeie stad, maar ik
heb er niks mee. Wel met de mensen.” In 1978 vierde
de Vrijwilligerscentrale het 10-jarig bestaan met
een jubileumcongres in het Theresialyceum, met
deelname van onder andere bisschop Jan Bluyssen
van Den Bosch. Als voorzitter hield Cees Derwig
een opmerkelijke inleiding, een speech namelijk
die na bijna veertig jaar nog weinig aan actualiteit
heeft ingeboet: “Het inzetten van vrijwilligers ter
bezuiniging is geen beste reclame voor een goede
zaak”, beklaagde hij zich over het toenmalige
ministerie van CRM. En hij maakte er een aardige
vergelijking bij: “Het is als reclame maken voor
snoepen om de werkgelegenheid onder tandartsen
te vergroten.”

‘GESCHIEDENIS GRAAG VERPLICHT vak’
Als leraar geschiedenis aan het Cobbenhagen gaf
‘meneer Derwig’ les aan honderden leerlingen.
Onder de lezers van de Draad zullen er ongetwijfeld
zijn die zich hem herinneren. Op zijn beurt kent hij
nog veel oud-leerlingen bij naam. Wat hem daarbij
helpt is een stapel kaartjes die hij op zolder bewaart,
waarop de namen van leerlingen en de titels van
werkstukken die door hen zijn gemaakt. Over het
vak geschiedenis in de huidige tijd zegt hij: “Als ik
nu leraar was, zou ik niets anders doen dan wat nu
gebeurt vanuit het verleden trachten te duiden.”
Doet geschiedenis er eigenlijk nog wel toe? Elk
historisch besef lijkt verder weg dan ooit en iemand
als Trump trekt zich er al helemaal niets van aan: “Als
bewaker van normen wordt geschiedenis steeds
belangrijker. Geschiedenis zou daarom een verplicht
vak moeten zijn. Nu is het helaas een keuzevak, juist
op de leeftijd dat leerlingen geschiedenisles hard
nodig hebben.”

Meester Derwig: wie kent hem niet?
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Convivio verhuist

WMO: Tevredenheid en burgers
De gemeente Tilburg heeft de taak om te zorgen
dat mensen die dat nodig hebben voorzieningen
krijgen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning). Om die voorzieningen te krijgen is
eerst contact met De Toegang vereist om te bepalen
wat er nodig is en ook om te bepalen of het inderdaad
de gemeente is die hierin iets moet betekenen.
Daarna is het mogelijk dat er een toewijzing volgt en
dat er dus ondersteuning wordt ingezet. Een WMO
voorziening kan bijvoorbeeld zijn: ondersteuning
in het huishouden, dagbesteding of de inzet van
hulpmiddelen die nodig zijn om mee te kunnen
(blijven) doen in de Tilburgse samenleving. Het
College heeft uitgezocht of inwoners straks ook met
werk en inkomensvragen, zoals bijvoorbeeld een
aanvraag voor schuldhulpverlening, terecht kunnen
bij De Toegang en rapporteert hierover in het voorjaar.

Convivio – Ouderenzorg voor mensen met
geheugenproblemen – verhuist per 1 april met
de woongemeenschap voor 24-uurs zorg van Villa
Anna in de Lange Nieuwstraat naar een villa in de
Goirkestraat. Een flinke opschaling. In Villa Anna
woonden 9 mensen, in de nieuwe villa is plaats voor
17 personen! Verder biedt de villa meer ruimte en
mogelijkheden die nodig zijn om 24-uurs zorg te
bieden.
Goirkestraat 69 is de riante villa van een voormalige
textielbaron van de AaBee-fabrieken. De bewoners
kunnen van de ruime tuin genieten en in het huis is
meer bewegingsvrijheid. Daarnaast is het dichtbij
het centrum met uitval naar het Wilhelminapark en
het kanaal. Bewoners, personeel en vrijwilligers zijn
bijzonder blij met deze uitbreiding. ( zie ook pg 8).

Fit Koningshaven, doe mee!
Wil je je fitter voelen, gezonder leven?
Met een groep sporten in de wijk?
Voor een tientje per maand krijg je:
Een kennismakingsgesprek met advies
op maat: GGD Hart voor Brabant
Een medische checkup door
fysiotherapeut van Flenter
Fitness in de groep-onder begeleiding- bij Flenter
Een keer per maand gezondheidsbijeenkomsten
Interesse? Bel vrijblijvend met Annemarie Brouwers,
T 06 51911074 en/of Wil Aarts, T 06 46712203
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Aan Zorgbelang Brabant is gevraagd om na te gaan
hoe tevreden Tilburgers zijn over de steun die ze
via de WMO kregen. En dan gaat niet alleen om de
daadwerkelijke inzet van middelen alsook om de wijze
waarop e.e.a. tot stand is gekomen, via De Toegang
dus.
U begrijpt dat de gemeente niet alleen wil weten
hoe tevreden u bent, maar vooral wil horen wat beter
zou kunnen. Uw ervaringen zijn nodig om Tilburgse
diensten te verbeteren. Want de enige die weet wat er
in de praktijk gebeurt, bent u als Tilburgse gebruiker
van de WMO voorzieningen.
In de komende periode zullen we rondom dit thema
contact met u zoeken om te horen wat goed gaat, wat
u graag beter zou willen zien en welke tips u daarbij
heeft. Indien u nu al uw verhaal kwijt wilt of in ieder
geval op de hoogte wilt worden gehouden van de
bijeenkomsten die wij organiseren, dan kunt u zich
aanmelden via info@zorgbelang-brabant.nl . Wilt u
daarbij vermelden: “WMO Tilburg”. Wij nemen dan
contact met u op.

Dierenvoedselbank De Blije Pootjes
Sinds oktober 2015 is er in Tilburg een
huisdierenvoedselbank en dat is meteen de grootste
van Nederland.
De twee initiatiefnemers/ vrijwilligers van De Blije
Pootjes, Arian en Dian, zijn dierenliefhebbers pur
sang. Ze zijn dan ook met z’n tweeën circa 70 uur
per week kwijt aan De Blije Pootjes. Inmiddels is het
aantal klanten uitgegroeid tot 200. Arian: “Toen we
begonnen deelden we flyers uit wat leidde tot veel
media-aandacht. En kwamen de aanmeldingen zo
snel als een hazewindhond.”
Arian is ervaringsdeskundig: “Ik zat ooit zelf aan de
grond. Met huisdieren is dat extra moeilijk. Ik heb
de laatste zak krentenbollen met mijn hond Spike
gedeeld. Denk maar niet dat ik nu iets van hem terug
krijg,” lacht Arian. Het stel kan zich dan ook enorm
ergeren aan mensen die zeggen: ‘Als je schulden
hebt hou je toch geen huisdier?’ Dian: “Dat is veel
te kort door de bocht. Van je huisdier krijg je liefde.

Mensen in schulden zijn vaak eenzaam en een dier kan
dat compenseren.” Toch kent nog niet iedereen De Blije
Pootjes. Arjan: “Bij een symposium van Stichting Mens
Dier Nood, die onder meer de ziektekosten betaalt
van huisdieren van minima, sprak een uitgenodigde
doctorandus: ‘Tilburg heeft een dierenvoedselbank
nodig’. Terwijl wij daar stonden met onze hesjes aan. Ik
riep: ‘nou, we zijn er hoor!” Kwamen ze na afloop massaal
naar ons toe.” Waar doen ze het voor? Arian: “Voor onze
dankbare klanten, die dankzij ons hun hond kunnen
houden.”

INFO
De Blije Pootjes zit in de Kapitein Hatterasstraat 17.
Verstrekking is iedere donderdagmiddag, maar alleen
mogelijk aan klanten van de Voedselbank of bij
verklaring van eenbewindvoerder.
De Blije Pootjes zoekt nog sponsors om het werk te
kunnen blijven continueren. Meer info: E voedsel.dieren.
in.nood.tilburg@hotmail.com.
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Vrijwilligers uit
de wijk gaan voor
KASTEEL 013
21 april is het zo ver. Dan is er KASTEEL013. Een groot spektakel in de wijk Hasselt/
Goirke rondom het Kasteel van Tilburg. Gebaseerd op een door de wijkbewoners zelf
bedacht, modern sprookje wordt dit een meedoen event voor jong en oud. Verbeeld
je een mooi verhaal met schitterende decors, kleding, muziek, zang, dans, gerechten
uit de middeleeuwen en meer, om de geschiedenis tot leven te wekken, zegt een
geïnspireerde projectleider Saskia Dellevoet.

tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Het project begon vorig jaar augustus met een
brainstormsessie van 15 man: “En inmiddels zijn er
meer dan 150 wijkbewoners bij betrokken”, aldus
Dellevoet, “je kunt hier gerust spreken van een zwaankleef -aan effect.” Is ook zelf weer een sprookje, al dan
niet modern. Saskia: “Een kasteel spreekt altijd tot de
verbeelding van mensen vooral als dat midden in je
wijk heeft gestaan. En al woonden er geen prinsessen
of ridders, dan verzinnen wij die toch gewoon.”
Het concept staat er inmiddels: het verleden, heden
en de toekomst van (de plek) van het Kasteel van
Tilburg wordt vormgegeven door middel van theater,
muziek, dans en zang. Op een route vol activiteiten
langs historische plekken naar de finale: het Stenen
Kamerpark waar het kasteel tot 1859 stond.

Kasteeldeur met sleutel
Mede-organisator en vrijwilliger Krelis Swaans van
Heemkunde Klein Hasselt weet zo niet alles, dan
toch wel veel van de historie van het Kasteel van
Tilburg: “In 1450 kocht een der heren een ‘stenen
camer’ in de Hasselt. De Van Bylandtstraat was de
voormalige oprijlaan. Het slot kende vijf eigenaren,
van de eerste, Jan van Haestrecht tot de familie van
Hogendorp.” Maar werd meerdere keren verwoest en
weer opgebouwd tot het in 1859 verkocht werd aan
een wijnhandelaar, die het liet slopen. Krelis: “In de
jaren ’70 werden door gemeentearcheoloog Henk
Stoepeker opgravingen uitgevoerd en tienduizenden
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vondsten gedaan. Vooral gebruiksvoorwerpen als
potten en pannen gaven een goed beeld van het
dagelijks leven uit die tijd.” Zoals een 19e-eeuwse
kasteeldeur met sleutel. Alles wordt, sinds 2013,
permanent geëxposeerd in MFA De Poorten.

Theatrale performance
In het Stenen Kamerpark van nu laten de
opgemetselde muren de contouren van het kasteel
nog zien. Het is geen romantische ruïne maar een
überzakelijke speelplek waar weinig sfeer en grandeur
van uitgaat. Saskia: “Des te groter de uitdaging. Wij
willen het kasteel weer een mooie status geven. Het
moet een dag worden voor de hele wijk. De twee
basisscholen, De Vijf Hoeven en Cleijn Hasselt doen
al mee. Daar zijn onder meer workshops muziek,
decor en heemkunde. Een landschapsarchitect gaat
mee in de beleving hoe je hier zichtbaar een plek
van historische waarde van kunt maken. Kunstenaars
Paul van de Waterlaat en Inez Wolters van het
kunstcollectief Bouwjaar ‘84 gaan met wijkbewoners
het kasteel visualiseren in een soort theatrale
performance en nemen grotendeels de artistieke
regie in handen.” Amateur- en professionele kunst op
niveau, aldus Saskia. Zo komen er textielschilderijen
van de voormalige kasteelbewoners door BS
Vijfhoeven. De oudere bewoners van De Herdgang
in de Kwaadeindstraat breien en vilten de wapens
van de vijf families die het kasteel bewoonden: “We

Vrijwilligers als fundament van de wijk

willen natuurlijk erg graag dat ouderen meedoen
aan KASTEEL013, dus dit was een uitgelezen kans.
Ik ging langs met een taart en kreeg al gauw zin om
mee te breien! Iedereen bijpraten kost veel tijd maar
zo leer je de mensen in de wijk wel goed kennen.”

Stevige biersoep
Andere deelnemers zijn Smartlappenkoor
Ratjetoe, dat elke woensdagavond al repeteert in
De Poorten, theatergroep Masker en vrijwilliger
Bert Oerlemans die het voorleesproject ‘Luisteren
in je leunstoel’ uitvoert. Natuurlijk komt er een
foto-expositie van Krelis die minstens 500 foto’s
van de Hasselt gemaakt heeft. En er zijn zelfs
gerechten uit de Middeleeuwen, bereid onder
leiding van kookschool De Cantharel ( zie ook
De Passie op pg 36/37): “We weten nog niet wat
maar denken aan een stevige biersoep!” Jeanne
Coumans is verantwoordelijk voor de muziek
vanuit haar achtergrond als muziekdocente aan
het Factorium. Ze is nu met pensioen: “Ik begon als
nietsvermoedende vrijwilliger maar voor ik het wist
zat ik er tot over mijn nek in!” Ze behoort nu tot de

kerngroep, niet tot haar spijt overigens: “Ik wil graag
dat het onderdeel muziek op de goede manier
gebeurt naar ook dat iedereen er zijn ei in kwijt kan.”
Saskia: “We streven naar een door alle wijkbewoners- en organisaties ondersteund en
gedragen project en we zijn blij met het
uiteindelijke artistieke concept dat nog elke
dag groeit en zijvertakkingen krijgt.” Net als het
hazelaarbos waaraan De Hasselt (Middelnederlands
voor hazelaar, red) haar naam heeft te danken.

NB: KASTEEL 013 zoekt nog vrijwilligers
voor hand- en spandiensten zoals
sjouwen, flyeren en vervoer maar vooral
deelnemers voor de artistieke teams. Het
spektakel wordt mede mogelijk gemaakt
door Buurtcultuurfonds Tilburg, het
eerste gemeentelijke Buurtcultuurfonds in
Nederland.Contact: spektakelkasteel013@
gmail.com Meer info: www.kasteel013.nl
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DE BUURVROUW DIE JE
ALTIJD AL WILDE HEBBEN
Opvoeden is niet altijd een makkie. Vooral als je een klein netwerk hebt
en financiële of andere zorgen. Of het is gewoon even heel druk. Dan
kan Home-Start van ContourdeTwern uitkomst bieden. Ervaren
en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning bij de opvoeding aan
gezinnen, wanneer het ze even teveel wordt.

tekst & fotografie Hans Peters

Een van die vrijwilligers is Mieke van Genugten (64):
“Sinds twee jaar ondersteun ik jonge gezinnen bij
de opvoeding. Ik ben geen oppas, doe niet de afwas.
Maar houd me wel bezig met de verzorging van de
kinderen, speel of knutsel met ze, ga met ze naar de
speeltuin, zodat de moeder even tot rust kan komen.”
Mieke heeft altijd in de jeugdgezondheidszorg
gewerkt. Na haar pensioen wilde ze iets voor
gezinnen blijven betekenen. “Ik stel me niet op als
alleswetende schooljuf of oppas. Ik ben heel flexibel
en sta ten dienste van. De wensen van de ouders
staan voorop, niet mijn eigen normen en waarden.
Wie ben ik om te bepalen of een huis überschoon
is, of dat de kinderen teveel tv kijken of gamen? Ik
benoem wat ouders wel goed doen. Dat geeft ze
een oppepper.”

Rugzakje
Home-Start van ContourdeTwern is gratis en
beschik-baar voor gezinnen met tenminste één
kind tot veertien jaar. De Home-Start coördinator
bespreekt met de ouders hun wensen en daarna
wordt de vrijwilliger voorgesteld. Is de klik er, dan
kan ze aan de slag. Mieke heeft op dit moment twee
gezinnen onder haar hoede: “ Natuurlijk is mijn
achtergrond handig, die tools kan ik goed gebruiken.
Ik neem vaak een beetje de rol van een oma aan.
Soms denk ik: wat doe ik hier? De kinderen komen
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thuis van school, zetten hun fiets in de schuur,
hangen hun jas op en zetten hun rugzakjes in serie
onder de kapstok.” Maar toch vindt de moeder dat
de kinderen niet luisteren. Mieke lacht: “Dan is mijn
reactie: ‘hoe krijg je het voor elkaar! Dat lukte mij
vroeger niet.’ En leg ik de nadruk op het loslaten
van dingen. Het hoeft niet allemaal zo perfect. Ga
lekker met een vriendin een middagje wandelen.
Relativeren en erom lachen.”

Modelmoeder
Soms lijkt een situatie problematischer dan ze is.
Mieke: “ Ik ben ooit door het consultatiebureau
ingeschakeld bij een gezin met zes kinderen
waarvan de jongste ziek was. Maar wat bleek?
Moeder had alles perfect in de hand maar dan wel
op een ontspannen, natuurlijke manier. Zorgzaam
en liefdevol, een modelmoeder, die het inderdaad
erg druk had. We hebben thee gedronken, veel
gelachen samen en dat was het. Ik zie haar nog
wel eens lopen door de stad, als een moedereend
met zes kiekens in haar kielzog. Deze moeder
kent nu de weg naar Home-Start en als het nodig
is weet ze ons weer te vinden.” De vrijwilligers van
Home-start worden regelmatig bijgeschoold. Bij
ContourdeTwern ontmoet je de andere vrijwilligers.
Waar loopt iedereen tegenaan? Je kunt van elkaar
leren. Thema’s als een (v)echtscheiding, autisme of

kindermishandeling worden dan verder
uitgediept. Bij te zware problemen verwijs
je –in overleg- door naar professionele
hulpverlening. Mieke gaat ervan uit dat
alle ouders het beste willen voor hun
kinderen. “Straffen, een corrigerende
tik, het is vaak onmacht. Je probeert de
ouder in haar kracht te zetten. Vroeger
werd buurt of familie ingeschakeld bij
problemen, nu is er ook Home-Start. Wij
zijn als het ware die buurvrouw die je
bijstaat in de opvoeding.”

Interesse als vrijwilliger?
Zie www.homestart.nl,
locatie Tilburg. Of bel met
Marleen de Vries of Tonny van
Dommelen, T 013 583 99 99
of E gezinsondersteuning@
contourdetwern.nl
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NIEUW

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame!

voorjaarscollectie
is binnen!

10% KORTING
Op al uw aankopen
t/m 31 maart 2017*
* niet in combinatie met Modecheque.

Vakkundige
coupeuse

Parkeren voor
de deur

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

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

KOOPZONDAG 26 MAART
Geopend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

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

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

Dagopleukers m/v

ASVZ zoekt enthousiaste vrijwilligers
Vrijwilliger word je vaak voor anderen. Maar bij ASVZ kun je er zelf ook een hoop plezier aan beleven. In onze zorg- en
dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking kijken we vooral naar wat onze cliënten nog wél kunnen.
Op dezelfde wijze luisteren we naar de wensen van onze vrijwilligers. Of je nu van fietsen, tuinieren of schilderen houdt;
er is altijd wel een match te vinden. Samen met jou bepalen we wanneer en hoe vaak je actief wilt zijn. Daarnaast bieden
we je een goede begeleiding, onkostenvergoeding en verzekering. Zodat jij ongestoord de dag van onze cliënten kan
opleuken – en die van jezelf natuurlijk. Meer weten of persoonlijk kennismaken? Kijk dan op ASVZ.nl/vrijwilligers.

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.

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!

rion
Carpe diem (pluk de dag) is terminaal patiënte Ma
Bambacht wonderwel op het lijf geschreven. Hoe
itief.
tegenstrijdig ook: ze is uitbehandeld maar blijft pos
:
En plukt iedere dag die ze nog plukken kan. Marion
ilie
“Dat zou niet lukken zonder de steun van mijn fam
Hetty,
maar ook niet zonder de hulp van Annie, Toos en
mijn vrijwilligers terminale zorg.”

F
O
AG
D
E
K
PLUK EL
IS
E
T
S
T
LAA
HET JE
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Tekst & fotografie Hans Peters

Twee jaar geleden werd bij Marion nierkanker
geconstateerd. Ze werd geopereerd, een nier werd
verwijderd en begin 2016 was ze helemaal schoon.
Afgelopen winter voelde ze echter een druk in haar
hoofd, moest ze veel overgeven en kon ze amper
lopen. Helaas, de scan toonde tumoren in haar
hoofd en uitzaaiingen naar de lever. Marion: “Ik heb
twee uur lopen stampen en gillen en toen ging er
bij mij een knop om: er is niets meer aan te doen.
Vanaf die dag ben ik alleen nog maar gaan lachen,
want aan huilen en sikkeneuren heeft niemand iets.”
Annie: “En dat slaat weer terug op mij en de familie.”

Een gerust hart
De Bambachts zijn zeer hecht. Echtgenoot Arie en
dochter Anita werken overdag, daarom komt er
iedere dag een familielid langs. Want Marion kan niet
alleen zijn, omdat ze plotseling duizelig en onwel kan
worden. Ook daarom is ze bijzonder dankbaar voor
de hulp van de drie vrijwilligers van de Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) van ContourdeTwern. Die
komen ieder een aantal dagdelen langs om voor
Marion te zorgen en de familie even te ontlasten.
Vandaag heeft Marion een goede dag. Vrijwilliger
Annie heeft haar vanochtend uit bed geholpen en
thee gezet. Om twaalf uur neemt zwager Marco
het van haar over. Marion: “Ik heb goed geslapen;
komt ook door de morfinepleisters, daar ben ik
gisteren mee begonnen. Heerlijk om zo door Annie
vertroeteld te worden. Ik ben zeer op haar gesteld
maar ook op de andere vrijwilligers Toos en Hetty.
Dankzij hen kunnen Arie en Anita met een gerust
hart naar hun werk.” Annie: “De hospice was voor
Marion geen optie, want ze wil haar hondjes Mickey
en Jackey om zich heen houden. Die voelen ook wat
er aan de hand is.” Het is zeker geen somberheid
troef in Huize Bambachts. “Klopt,” zegt Marco,
“Marion en ik lachen wat af. En haar verzorgen? Doe
ik met liefde en plezier.”

Vervangende mantelzorger
Annie werkt al twaalf jaar als vrijwilliger terminale
zorg bij de VPTZ. “Dat doe ik zo’n twee dagdelen per
week. Ik ben er om de familie te ontlasten; zodat die
even adem kan halen. Een blokje om of even naar
de kapper,” aldus Annie. Iedere situatie is anders.

“Soms help je in de laatste terminale fase. Dan ben
je er maar twee keer en draait het er vooral om er
te zijn. Dan zeggen familieleden: ‘Hadden we maar
eerder geweten dat deze terminale zorg bestond’.
Soms ben je er langer, zoals bij Marion. Je bouwt
dan meer een band op met de familie. Wat steeds
weer grote indruk op mij maakt is de liefdevolle zorg
en aandacht van de naasten. Dit is dankbaar werk
ook al is het afscheid nemen moeilijk.”

Geluksmomenten
Zo ver is het voor Marion nog niet. “Mijn motto
blijft: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Tuurlijk zijn er ook zwarte momenten zoals met Oud
en Nieuw. Want een gelukkig Nieuwjaar wordt het
niet voor Arie en mij. We zijn al 43 jaar samen en
moeten elkaar nu loslaten. Dat is heel hard maar
toch blijf ik naar de geluksmomenten toeleven. Zo
kijk ik enorm uit naar het schoonzussen-etentje.”
Marco: “Het (schoon)zussenetentje is een traditie
bij de familie Bambacht, maar dit jaar worden ook
broers en zwagers uitgenodigd. En dochter Anita.”
Marion: “Daar ben ik zo blij om. Nog een keer
allemaal samen. En Anita doet zoveel voor me. Ze
wast, strijkt, doet de boodschappen. En dan zou ze
nu niet mee uit eten mogen?”

Om te genieten van de
tijd die je nog rest is geen
sinecure. De hulp van VPTZ kan
het lijden draaglijker maken en een
steun en toeverlaat zijn in de laatste
fase van een mensenleven.
Wilt u ook de hulp inschakelen van
VPTZ of VPTZ-vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met
T 013 549 86 46
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OP ZOEK NAAR CONTACT|
VRAAG & AANBOD

D
DE DRAA
KWIJT ?
Contact
Alleenstaande man van 74 is op zoek naar een
alleenstaande vrouw van 65 jaar of ouder om
samen de eenzaamheid op te lossen en om samen
nog een fijne oude dag te hebben. Het liefst
woonachtig in Tilburg Noord. Reageren? Schrijf dan
een brief onder nummer 2017-1-1.

Weduwe van 71 jaar zoekt een vriendin of
eventueel een vriend om te wandelen en fietsen.
Ben ook geïnteresseerd in cultuur. Ik zoek contact
op een wat dieper niveau. Zoekt u dit ook? Schrijf
dan een brief onder nummer 2017-1-2.

62-jarige man zoekt kennismaking met een man
van ongeveer gelijke leeftijd. Natuurlijk geniet ik
al van mijn pensioen maar met z’n tweeën is het
dubbel genieten, van bijvoorbeeld een ‘glaasje
gezelligheid’, een stedentrip of een avondje thuis.
Ik zoek een maatje met een sociaal geëngageerd
hart. Wilt u reageren? Schrijf me dan onder
nummer 2017-1-3

Gezocht | Gevraagd
Voor het maken van een film over het Brabants
erfgoed met betrekking tot weven en spinnen ben
ik op zoek naar oude foto’s van thuiswevers en
thuisspinners. Tevens ben ik op zoek naar mensen
die iets kunnen vertellen over het Spinderspad
waar wol van Loon op Zand naar Tilburg werd
gesmokkeld. Heeft u informatie?
Stuurt u dan een e-mail naar mvk1@telfort.nl of bel
met T 013 467 72 89.

Gratis af te halen voor de liefhebber: partij
sigarenbandjes met mappen en sigarendoos.
Reacties via 013 822 33 56.

Gezelligheidskoor Effe Àànders zingt iedere
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in
wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te Tilburg.
We hebben een gezellig meezingrepertoire.
Het koor zoekt zowel dames als heren.
Gemiddeld treden we 1 keer per maand op in
bejaardentehuizen, festivals; kortom overal waar
het gezellig is! Wilt u aansluiten? Neem dan contact
op met de secretaris via 06 128 12 410.
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Gezocht | Gevraagd

TE KOOP

Biljartvereniging De Kievit zoekt nog een persoon
voor dit seizoen. Wij spelen op dinsdagavond van
19.00 tot 23.00 uur 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

Aangeboden; tien legpuzzels van ieder 1000
stukjes. In een koop € 20,00.
Inlichtingen: T 013 571 34 21.
Legpuzzels van 1.000, 1.500 en 2.000 stukjes
te koop. € 2,50 per puzzel. Interesse?
Bel dan naar T 013 535 77 80.

Ik ben op zoek naar een voedingsadapter voor
mijn mobiele telefoon, merk LG, type: KC 550. Het
typenummer van de adapter is LG Travel Adapter,
STA-P52ES. Wie heeft deze ter beschikking?
Reacties via T 013 468 4864 of 468 45 32.

Thuis komt het dambord misschien niet meer zo
vaak op tafel als vroeger, maar dammen is een
gezonde denksport die je geest in beweging houdt.
Bij de KBO-afdeling Heikant-Quirijnstok is daarom
een damclub voor 50-plussers gestart. We dammen
elke woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de
seniorensoos van ’t Hazennest, Kreverplein 27 te
Tilburg. Wilt u meedammen? Neem dan contact op
met Peter van Poppel via T 013 455 23 18 of via E
pdcavanpoppel@hotmail.com

De Draad |

33

INLOOPHUIS (T) ROTS
VAN STEENTJES TOT BERG
Sinds 1 jaar is er een nieuw ‘buurthuis’ in Oud-Noord; inloophuis T-rots,
geheel gerund door vrijwilligers. Waar iedereen terecht kan voor
adviezen, dagbesteding, workshops en activiteiten zoals een bingo, een
kledingmarkt, een lekkere maaltijd of gewoon een bakkie koffie.
tekst: Hans Peters / fotografie Dennis Buster

Initiatiefnemer en naar eigen zeggen ‘fulltime’ vrijwilliger Peter van Leeuwen (41) richtte twee jaar
geleden de site rotsindebrandig.eu op, waarop
mensen terecht kunnen voor budget tips en
mentale steun. Maar hij wilde meer. Dat werden
de stichting Rots In De Branding en het inloophuis
waar mensen met financiële, psychische, sociale en
verslavingsproblemen steun bij elkaar vinden. Peter:
“Ik weet hoe het is om alles te verliezen en sta tussen
de mensen. Iedereen heeft een zonnestraaltje nodig.
T-rots kan dat bieden.” Sinds kort heeft Rots In De
Branding een webshop ingericht waar spulletjes
worden verkocht zoals gebruikte en opgeknapte
meubels, kleding en zelfgemaakte gadgets. Een soort
alternatieve marktplaats dus. Peter: “De opbrengst
daarvan gaat naar mensen met financiële problemen.”

bottom geraakt maar ben toch weer opgeveerd. En
ook ik wens met respect behandeld te worden.” Als
twintiger had Peter alles. Een eigen kapperszaak,
een penthouse en drie auto’s voor de deur. Hij
verdiende goud geld en leefde met zijn vriend als
God in Frankrijk. Peter: “Het succes steeg ons naar
het hoofd. Het werd een en al seks, drugs en rock‘n-roll”. In 2000 trouwde hij met zijn vriend, maar die
bleek een wolf in schaapskleren. “Een periode van
fysiek geweld en bedreigingen volgde. Niet alleen
verloor ik mijn eigenwaarde maar ook mijn huis en
kapsalon. Stond ik weer op de stoep bij mijn ouders.”
Daar stond hij dan, 34 jaar: afhankelijk van de coke,
gescheiden, blut en dakloos. Peter: “Ik sliep onder
een brug in Tilburg Noord en ging overdag gewoon
naar mijn werk. In de kapsalon friste ik me op.

Van rockbottom weer terug
Wanneer ben je vrijwilliger bij T-rots, wanneer cliënt?
Peter: “Die scheidslijn is bij ons heel dun; ik spreek
daarom liever van deelnemers dan cliënten. Iedereen
draagt hier zijn steentje bij. Van koffieschenken tot
het organiseren van een bingo. Want, vele steentjes
maken één berg.” Een aantal deelnemers komt van
ver. Ze zijn vaak om diverse redenen afgewezen door
de reguliere hulpverlening. Peter: “Die laat los waar
ze vast moet houden. Bijvoorbeeld omdat cliënten
voor de derde keer niet op komen dagen of omdat
ze zich niet aan de regels houden, worden ze uit een
traject gegooid. Bij mij krijg je voor de twintigste keer
een kans, het verleden is niet relevant. Instellingen
zouden minder met de vinger moeten wijzen, de
teugels wat laten vieren en meer respect tonen.
Acht jaar geleden sliep ik nog onder een brug, nu
help ik zelf deze mensen. Ik heb al drie keer rock

Niemand heeft ooit iets in de gaten gehad, maar
toen besloot ik nooit meer te gebruiken.” Uiteindelijk
is het goed gekomen. Hij kwam in de schuldhulpverlening terecht, werkte als vrijwilliger in een
dag behandelcentrum en volgde via het UWV de
opleiding SPW. En is nu dus initiatiefnemer van het
Inloophuis T-ROTS en Rots In De Branding. Peter: “Het
inloophuis moet steeds meer een buurthuis worden
in mijn optiek. Ik denk aan het organiseren van een
handwerkclub of kaartclub voor onze oudere buren.
Die waren niet blij met onze komst. We zouden graag
die (voor)oordelen wegnemen. Ik heb daar een
rotsvast vertrouwen in.” Vrijwilliger Nina is nog heel
jong (16): “Ik heb hier, behalve praktische dingen,
geleerd om mensen niet te beoordelen naar hun
buitenkant maar met een andere blik te kijken, dat
was mijn opdracht en dat is gelukt, denk ik. Ik heb
het erg naar mijn zin hier. De bezoekers zijn mijn rots
in de branding. We zijn als het ware een grote familie.”
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T-rots inloophuis,
Pastoor Smitsstraat 20, 5014 RJ Tilburg
Geopend: ma, woe en vr van 11.00 – 19.00 u. Voor adviezen m.b.t.
wonen, financiële problemen, verwijzing naar de voedselbank en
psychosociale ondersteuning. Op di- en do: workshops assertiviteit,
sociale vaardigheden en sollicitatietechnieken.
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De
kookschool
van een
ervaren
kok
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De passie van
Nol van Loon

Als je het hebt over kookcursussen komen al snel
welgestelde heren in gedachten die graag onder het
genot van een glaasje wijn willen leren hoe ze lekkere
gerechten uit de Franse keuken kunnen maken. Niks
mis mee, vindt Nol van Loon maar hij zou zo graag met
zijn kookschool ook mensen willen bereiken die het
minder goed getroffen hebben in het leven.
Van Loon werd in 1948 geboren als zoon van een Tilburgse
schipper maar verhuisde in 1958 naar Rotterdam. Daar
volgde hij een koksopleiding en begon al op z’n veertiende
te werken. Een carnavalsliefde bracht hem weer terug
naar Tilburg. “Ik heb eerst bij V& D gewerkt en daarna bij
het Evoluon in Eindhoven”, vertelt hij. “Naast een simpel
restaurant voor bezoekers was er ook een restaurant voor
relaties van Philips, heel chique - ik heb daar gekookt voor
mensen als prins Bernhard, Beatrix en Arabische ministers.”
Na vijftien jaar maakte hij een overstap naar het PSV-stadion
en vervolgens naar een hotel in Oisterwijk. “Daarna ben ik de
instellingen ingegaan: ik werkte in verpleeghuis St. Elisabeth in
Goirle en gaf daarnaast bij het RIBW kookles aan mensen met
een psychiatrische achtergrond.”
Direct na zijn pensioen in 2013 begon Van Loon in een eigen pand
aan de Hasseltstraat 209 een kookschool, De Cantharel geheten.
www.decantharel.nl “Maar het loopt nog niet zo goed”, zegt hij. “Ik
heb nu drie à vier groepen per maand, maar de groepen die ik wil
bereiken kan ik niet bereiken. Ik denk daarbij aan alleenstaanden
en mensen die hun partner verloren hebben – mensen die vaak
niet zelf kunnen koken en kant-en-klaar-maaltijden kopen die te
vet en te zout zijn. Het geld dat ik erin gestopt heb zal ik nooit
terugverdienen, maar zoals m’n vrouw zegt: een hobby mag geld
kosten. En ik vind het leuk om les te geven aan advocaten, rechters
en hoogleraren. Maar die andere groepen zou ik ook willen bereiken.
Ik zal het lesgeld moeten verlagen maar weet nog niet hoe ver ik kan
gaan...”

Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie in deze rubriek staan?
Stuur dan een berichtje naar De Draad via dedraad@contourdetwern.nl.
tekst & fotografie Joep Eijkens
tekst & fotografie Joep Eijkens
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DE NOSTALGISCHE
quiz Antwoorden
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

De enige die alle
antwoorden goed
had, was
MARJA ROGHAIR
uit Tilburg.
Gefeliciteerd! De
prijs komt zo snel
mogelijk naar u toe!

B = Kruisbessen
A = Reuzel
C = Udenhoutse Broeder
B = Luiwijvenpap
A = Kaantjes
D = Trappistenbiertje
D = Bloedworst
A = Balkenbrij
A of B = (Zure) Zult
A/B/C/D = Allemaal juist
C = T-bollen
D = Alles

Boeken vóór en dóór Tilburgers
Uit de ‘In Tilburg’ serie:
intilburg

intilburg

intilburg

intilburg

euwlandstraat •

molenplein •

ein • Tuinstraat •

omerstraat •

De mooiste ingekleurde ansichtkaarten

Han van Meegeren

Het gesprek
van de dag

Berkel-Enschot • De slachter • De kleine rechter • De gruweldaad • Het kind en het
• Het familiedrama • Uitgaansgeweld • De moord van Broekhoven • Geest van zout •

Een nieuwe stadsdienst • Oranjefeesten • Tilburg aan de vuilnisemmer
Tilburg Pokkenstad • Start Avondvierdaagse • Wolcorso Tilburg
Willem II landskampioen • Nieuwe Heilig Hartstoet • Bels Lijntje
Tentoonstelling Hart van Brabant • De Koningswei gesloopt
Een nieuw station • Opening Stadsschouwburg
Treinbotsing op de kanaalbrug • Opening van de Maria-kapel

Van Acacia
tot Zilverlinde

IJsbaan Theresia • Openbaar carnaval • Brand Vroom & Dreesmann
De 150.000ste inwoner • Het Iglonium • Sluiting dierenpark

Koninklijk jubileum in Tilburg gevierd • De lindeboom legt het loodje

Het grote verlies • Schoten in het donker • Moord in het logement • Bijna thuis • De
uitgestelde dood • Licht in de duisternis • Hamer en bijl • Het mysterie • Een koude
nacht • Liefde en dood • De brute moord

Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg
in de tweede helft van de 20ste eeuw

Het nieuwe Willem II-stadion • Zwembad Stappegoor

329940_inTilburg_10_Omslag.indd 1

11-09-14 16:01

326606_inTilburg_8_Omsl.indd 1

Moord en doodslag in Tilburg 1868-1972

Berry van Oudheusden

26-02-15 15:43

Tilburg in kleur
1900-1930

Van Acacia tot
Zilverlinde

De mooiste ingekleurde
ansichtkaarten

De mooiste bomen van
Tilburg

Spraakmakende
gebeurtenissen uit Tilburg
in de tweede helft
van de 20ste eeuw

Door:
Ronald Peeters
12,50

Door:
Han van Meegeren
15,-

Door:
Marcel de Reuver
12,95
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Met
voorbedachten
rade?

Marcel de Reuver

De herindeling van Tilburg en omstreken

26-02-14 11:40

intilburg

water • Hersendood • Het spookhuis • Het vuur • Hoogspanning • De laatste woorden

De mooiste bomen
van Tilburg

Ronald Peeters

intilburg

De eerste • De hinderlaag • Het criminele milieu • De lijdensweg • Moord in

Bankoverval op de Heuvel • Redding Tongerlose Hoeve

326574_inTilburg_7_Omslag.indd 1

intilburg

Het gesprek van de dag Marcel de Reuver

• Heuvel •

ulianapark •

lseweg •

1900-1930

de Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart? Laat Norbert Schoffert aan de Goirkestraat nog een
groene erfenis na? Waar staat de oudste boom van Tilburg? Op deze en vele andere vragen, geeft dit
boek een antwoord. Het al dan niet verborgen monumentale groen van Tilburg (Berkel-Enschot en
Udenhout) wordt besproken en in een historisch perspectief gezet.

Van Acacia tot Zilverlinde Han van Meegeren

sthuisstraat •

Tilburg in kleur 1900-1930 Ronald Peeters

edaseweg •

intilburg

Met voorbedachten rade? Berry van Oudheusden

Tilburg in kleur

Een rondleiding langs Tilburgse bomen. De mooiste bomen worden belicht maar tevens de bomen
met het mooiste verhaal! Wat is de dikste boom van Tilburg? Welke verhalen vertellen de Tilburgse
bomen ons? Waar is deze boom gebleven? Waarom staat er een oude berceau achter het klooster van

Het gesprek van de dag

14-10-14 16:19

Met voorbedachten
rade?
Moord en doodslag in
Tilburg 1868-1972
Door:
Berry van Oudheusden
12,95

In de boekwinkel of te bestellen op boekenfabriek.nl

COLOFON

dringend gezocht:
bezorgers voor de draad

1 of 2 nieuwe bezorgers voor Berkel-Enschot. De Draad verschijnt 5 x per jaar.
In Berkel-Enschot moeten ca. 1200 exemplaren worden bezorgd. Hiervoor heeft
u 1 week de tijd en u verdient hiermee ongeveer 90 euro per editie.
1 of 2 nieuwe bezorgers voor Udenhout. De Draad verschijnt 5 x per jaar. In
Udenhout moeten ca. 1500 exemplaren worden bezorgd. Hiervoor heeft u 1
week de tijd en u verdient hiermee ongeveer 115 euro per editie.
1 nieuwe bezorger voor de wijk Quirijnstok in Tilburg Noord. De Draad
verschijnt 5 x per jaar. In Quirijnstok moeten ca. 800 exemplaren worden
bezorgd. Hiervoor heeft u een week de tijd en u verdient hiermee ongeveer 60
euro per editie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Schoggers,
T 013 583 99 99 of E brigitteschoggers@contourdetwern.nl

DE volgende draad

De tweede editie van De Draad wordt verspreid tussen 12 en 19 mei
De kopij voor die Draad sluit op 30 maart
Wat is dit nu.. u wilt De Draad NIET ontvangen? Maak dit dan kenbaar door
uw naam en adres aan ons te mailen via dedraad@contourdetwern.nl Graag
vernemen wij meteen de reden.

HET JUISTE ANTWOORD

Op de puzzel in OUD & NIEUW was: ‘GELUKKIG NIEUWJAAR’
Helaas is hier iets fout gegaan waardoor niet alle puzzelwoorden vermeld
stonden. Onze excuses. Toch slaagden veel inzenders erin op de juiste
oplossing te komen.
En uit die vele goede oplossingen zijn 2 prijswinnaars geloot en dat zijn:
de heer F. Cools en mevrouw J. van Lier. Van harte gefeliciteerd met uw prijs!

Wat u nog moet weten

De Draad nummer 1, 2017, jaargang 3. 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 30 maart 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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Wanneer het einde van een leven nadert, is het fijn om thuis te kunnen
zijn, in een vertrouwde omgeving. Thuis kan ook het verzorgingshuis of een
instelling zijn. De zorg die dit voor de omgeving met zich mee brengt, kan
zwaar zijn. Dan biedt een getrainde vrijwilliger uitkomst. De vrijwilliger
VPTZ (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) komt echt voor de cliënt en
verlicht op die manier de last van de mantelzorger.
E-mail: vptz@contourdetwern.nl
Telefoon: 013 549 86 46
Internet: www.tilburgsmaatje.nl

Vrijwilliger:
‘Wat iemand wil is elke keer
anders. Voor mij is dat goed.
Ik ben er gewoon.’

s

Mantelzorger:
‘Ik zat niet meer alleen met de
zorg voor mijn vrouw. Op dat
moment was dat erg belangrijk.’

s

Wijkverpleegkundige:
‘De inzet van vrijwilligers moet
gewoon worden, bijvoorbeeld
als een familie overbelast raakt.’

s

Je kunt op veel verschillende manieren Tilburgs Maatje zijn:
l Coach voor een jongere die maar wat blij is met een beetje
extra aandacht.
l Netwerkcoach: samen iemands sociale kring vergroten.
l Mantelzorgondersteuner: even de zorg overnemen.
l Weduwen & weduwnaars: lotgenotencontact.
l Een gezin ondersteunen: gesprekspartner zijn voor de ouder(s).
l Samenspraak: de Nederlandse taal oefenen met anderstaligen.
Kijk op www.tilburgsmaatje.nl
of neem contact op met het AdviesPunt: 013 549 86 46
adviespunt@contourdetwern.nl

