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De eerste cliënt deze ochtend is al goed wakker. Als ik
binnenstap, kijkt ze door een spleetje van de gordijnen naar 
buiten. ‘Wat een mooie frisse fiets heb je. Hij heeft de kleur 

van de nieuwe blaadjes die net uit hun knoppen komen. 
Nieuw zeker?’ ‘Goedemorgen mevrouw Blauw’, begroet ik haar 
met een glimlach. ‘Ja, die is nieuw inderdaad. Maar daar is veel 

discussie aan vooraf gegaan.’

Mevrouw Blauw heeft een ernstige vorm van de ziekte van 
Parkinson en heeft daarom veel hulp nodig bij de persoonlijke 
verzorging. En ik ben extra vroeg omdat vanmorgen ook de 

fysiotherapeut bij haar langskomt.

Als we in de badkamer zijn, vertel ik haar het verhaal.
Als team mochten we kiezen uit een fiets of een scooter.

Toen ik voorstelde voor een elektrische fiets te kiezen
begonnen veel van mijn collega’s een beetje cynisch te lachen. 
‘We gaan toch niet op een bejaardenfiets rijden door de wijk. 
Kom laten we een scooter kiezen, dat is tenminste een beetje 

modern en trendy. Ook goed voor het imago van Thebe.’
Ik was het niet eens met dat beeld en zei dat een elektrische 
fiets tegenwoordig helemaal niet meer zo suf is. ‘Je ziet zelfs 
schoolkinderen erop rijden. En voor het milieu is het natuurlijk 
ook veel beter. Dat is pas goed voor ons imago, dat we laten 

zien dat we groen en duurzaam zijn. En dat we ook nog blijven 
bewegen. Nou, dat bewegen doen we toch al wel de hele dag. 
Als verpleegkundige sta je geen minuut stil.’ Dat ging nog even 
zo door, totdat onze nieuwe collega eindelijk iets zei. Jim is een 
jonge mannelijke verpleegkundige die in zo’n groepje vrouwen 

soms opeens de doorslag kan geven. ‘Ik heb zelf sinds een 
maand een elektrische fiets en het rijdt echt super, het wordt 

echt weer leuk om te fietsen, ook als je tegenwind hebt.’

Nu we hem eenmaal hebben, ons groene elektrische stalen 
ros, wil iedereen hem gebruiken. Zeker nu het lente is.

We gaan eens vragen of we er als team nog eentje krijgen.

DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

GROEN EN SNEL

0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

Maria, de wijkverpleegkundige

van Thebe

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT

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

Laat u dan eens adviseren voor een écht goede stoel.

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

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

Maak een afspraak 
met zitspecialist
Miranda van Wijk
voor advies en pas-
sing in onze show-
room of bij u thuis!
T: 013 - 521 22 23
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Tilburg doet het goed als groene stad. 
De gemeente promoot geveltuintjes en 
postzegelplantsoenen. De mooiste boom 
van Tilburg staat in de Rooi Harten. En 
een ‘zus’ van de Linde op de Heuvel is 
onlangs in de Heyhoef geplant. Verder is 
het Spoorpark door de raad gefiatteerd  
en komt er 136 hectare nieuwe natuur bij, 
zoals bij Moerenburg en het Stadsbos 013. 

Tilburg heeft 90.000 bomen. Echter, in 
2016 zijn er 2320 bomen gekapt, volgens 
Stichting Stadsbomen. Deels voor aanleg 
van nieuwe wijken zoals Koningsoord 
in Berkel-Enschot en Rosmolen en de 
Noorderstreek in Tilburg. Of voor werk- of 
riolerings-werkzaamheden. Gelukkig heeft 
de gemeente een herplantplicht. Maar 
dat zijn vaak zulke iele stekjes, dat ons 
nageslacht er pas van kan genieten.  
Beetje schrale troost.

Soms hoor je ironische dingen: in Berkel-
Enschot wordt  een fietsroute aangelegd, 
maar vanwege de aanleg van een riool 
ook 13 bomen gekapt; dat zal de fietsroute 
een groene boost geven, zeg! Voor ‘wonen 
in het groen’ in het Clarissenhof moest 
de tuin van de Medeklinkert wijken. En 
het wooncomplex van Rooi Harten is 
tegenwoordig zo hermetisch afgesloten, 
dat alleen de bewoners kunnen genieten 
van de mooiste boom van Tilburg.  

Aan de Tilburgse burger zal het in ieder 
geval niet liggen, die staat voor zijn 
groene stad.  Buurtmoestuinen schieten 
als paddenstoelen uit de grond. Bij 
Stadstuinderij Piushaven kunnen nu ook 
de minima de vruchten plukken van de 
oogst. Dak- en thuislozen kunnen in het 
groen werken bij Ut Rooie Bietje. En de 
kwartiermakers van het Spoorpark zien 
hun droom uit komen. Volgend jaar zomer 
kunnen we met z’n allen genieten van een 
groot stadspark. Wordt het Spoorpark net 
zo groen als iedereen hoopt? We zullen 
zien.

Hans Peters

VOORWOORD

RUbRIEkEN
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“DElEN Is HEt 
NIEUWE HElEN!”

stADstUINDERIj PIUsHAVEN

Door het koken voor de vrijwilligers van StadsTuinderij Piushaven met seizoens- 
oogst uit eigen tuin, hebben Ton Hendriks en Jacqueline Adriaanse toch maar mooi  
de Armoede Challenge van de PvdA in de wacht gesleept. Van het geld schaffen ze  
de broodnodige kookspullen aan. Als opmaat naar een nieuwe Pollepel want “ook  
de sociale armoede is nijpend.” 

tekst Betty Montulet / beeld Dennis Buster

Iedere woensdag wordt er voor de vrijwilligers 
gekookt; ook mogen ze groente uit de tuin meenemen 
als beloning. Ton: “Veel van onze vrijwilligers leven 
onder het bestaansminimum en koken niet voor 
zichzelf. Dus doen wij dat.” Onder het motto Halen, 
Brengen, Delen is het nieuwe Helen kookt het stel 
nu al een jaar in het keetje van de stadstuin. Voor 
maximaal16 personen à €2, - per persoon: “Vorig jaar 
kerst hebben we een gourmet georganiseerd. Het 
vlees was gedoneerd door pater Poels. In de winter 
zijn we afhankelijk van wat Poels heeft en geeft. Ook 
de Jumbo doneert. Het was echter zoveel, dat we 
ook derde en vierde kerstdag moesten vieren om het 
op te krijgen,” lacht Ton. Daarna stonden onder meer 
mosselen, sushi, streufpannenkoeken, stoofpotten, 
bietencarpaccio en biefstuk op het menu. Culinair, 
op een tweepittertje en dat alles voor twee euri. Doe 
dat maar eens na. Ton: “We krijgen alles voor niets nu 
de tuin nog te weinig oplevert.” 

POLLEPEL 2.0
Onder de eters zijn ook oudgasten van voorheen De 
Pollepel. Ton: “Niet alleen het dagelijkse, gezonde 
kostje verdween maar ook de dagelijkse praat.”  
Er blijft immers grote behoefte aan een sociaal 
restaurant. “Mensen vereenzamen meer en meer, dat 
horen wij iedere dag. Ergens goedkoop gaan eten 

kan altijd, maar daarmee heb je het Pollepel-gevoel 
nog niet terug. Daarom willen we dit in het najaar 
nieuw leven inblazen, samen met Hulya Poels op 
de locatie van de Pollepel en Stichting Raakveld. In 
de tweede helft van 2017”, zegt Ton overtuigd. Een 
win-win situatie: “(Sociaal) verarmde mensen krijgen 
daar een gezond menu voorgeschoteld, met lokale 
ingrediënten uit een zelfvoorzienende tuin. In een 
gezellige ambiance. Gezond, gezellig en verbindend. 
Daardoor wordt de armoede verzacht. Want dat blijft 
mijn credo: armoede kun je niet bestrijden, hooguit 
verlichten.” 

ARM EN TOCH RIJK
Ton spreekt uit ervaring want zelf heeft hij het ook 
niet breed: “Al die rijken overal in de wereld kunnen 
niet met elkaar overweg. Wij zijn daarentegen een 
grote familie. Arm en toch rijk en gezegend!” Een 
van de doelen van de StadsTuinderij is betaalbaar 
en gezond voedsel beschikbaar te stellen aan 
bewoners van de impulswijken. Ook daarom hebben 
Ton en Jacqueline op 17 januari de prijs gewonnen. 
Ton: “Daar waren we laaiend enthousiast over.  Met 
die €1000,- kunnen we onder meer een vierpits-
kooktoestel, een combimagnetron en keukengerei 
aanschaffen. Wat overblijft, gaat in een reservepot 
voor mensen die zelfs de €2, - niet kunnen missen.”
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EEN GROENE, GEzONDE zOMER
Het groene en gezonde seizoen is eindelijk daar. 
Afgelopen maart is het land op ambachtelijke 
wijze omgeploegd met behulp van vier Belgische 
trekpaarden. Daarna werd er onder meer kool, 
andijvie, sla, bonen en bieten gezaaid. In de kassen 
groeien tomaten, knoflook, paksoi en tuinbonen. 
En van die oogst kunnen nu ook de minima de 
vruchten plukken. In het bijbehorende winkeltje 
worden eieren, honing, kruiden, jam, chutney 
en honingbier verkocht. Alles zelfgemaakt. Ton: 
“We zijn van A tot z biologisch. zelfs het voer 
van de vier varkens is gecertificeerd biologisch. 
Onze varkens zijn voor de slacht. Dat vinden veel 
mensen zielig maar dat hoort nu eenmaal bij de 
cirkel van het leven. En ligt het vlees bij ons op de 
barbecue te sissen dan hoor je niemand klagen.”

OPBLOEIEN
StadsTuinderij Piushaven is een collectieve tuin 
in hartje Tilburg waar 70 los-vaste vrijwilligers 
samenwerken aan duurzame, biologische en 
gezonde productie op eigen grond. Ton: “Voor de 
een is het een hobby, voor de ander een manier om 
uit een sociaal isolement te komen. Om actiever 
en sterker te worden, mee op te bloeien. De 
diversiteit hier maakt het werk boeiend. Je kunt bij 
ons de kippen, varkens, Schotse Hooglanders en 
bijen verzorgen, diensten draaien in het winkeltje, 
maar ook heerlijk tuinieren op het in vijf stukken 
opgedeelde land.”

Gezond en goedkoop bio-soepje

Vrijwilliger worden bij de stadstuin? 

Neem dan contact op via 

stadstuinderijpiushaven.nl/contact.

stadstuinderij Piushaven ligt aan de

Havendijk 43-47 / hoek Gondelstraat.
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GEHEUGENfItNEss

In Tilburg hebben nu 

zo’n 2700 inwoners 

een vorm van 

dementie. Omdat 70% 

van de ouderen met 

geheugenproblemen 

nog thuis woont 

wil Tilburg West 

(de Reit, ‘t Zand 

en Wandelbos) de 

komende jaren 

uitgroeien tot een 

dementievriendelijke 

wijk. Waarin mensen 

met dementie zo 

lang mogelijk en op 

aanvaardbare wijze 

kunnen meedoen in 

de samenleving. Een 

van de activiteiten 

daaruit voortvloeiend 

is de geheugenfitness 

in wijkcentrum  

’t Sant.

Coördinator Ria van de Haterd: “We willen met z’n allen dat dementerende 
ouderen blijven meedoen in de wijk, bij die kaartclub en dat koor. Een mooi 
streven. Het is ook in dit kader dat onze geheugenfitness werd uitgebreid 
van 2 x per maand naar 1 x per week.” Er zijn nu zo’n 10 à 15 deelnemers en 
drie vrijwilligers. Ria: “Geheugenfitness is bedoeld voor iedereen met in meer 
of mindere mate geheugenproblemen. Die kunnen een voorbode zijn van 
dementie maar dat hoeft natuurlijk niet. Ook als je je geheugen wilt testen of 
trainen ben je bij ons van harte welkom.”

TERUGBLIK
Geheugenfitness biedt een afwisselend programma met speurtochten, liedjes, 
zoekplaten puzzels en taalspelletjes. En werkt soms met materiaal uit de 
geheugenkoffer zoals Terugblik: dat is een blik met kaartjes, van in dit geval een 
smartphone en een ouderwetse bakelieten telefoon met draaischijf. Die horen 
dan natuurlijk bij elkaar. Vandaag heeft Ria iets anders bedacht, aangepast aan 
het hier en nu (van februari, red.): Tilburgse carnavalsmotto’s van de afgelopen 
20 jaar. Dat is vandaag het thema van het spel.

GRUyTEREN
Het eerste half  uur wordt er gemoedelijk bijgepraat bij de koffie terwijl de 
deelnemers binnendruppelen: Ans, Ineke, Piet, Annemarie, Nico, Ria, Guus, 
An, Francien en Laurens. De fitness zelf duurt van 11.00 tot 12.00 uur. Ria: “Niet 
te lang, anders ebt de concentratie weg.”  Allereerst gaan ze allemaal naar de 
verjaardag van Annie Vervoort, de spil van Tilburg West (zie De Draad, editie 
no 5, 2016, Oud en Nieuw). En dan kan de opperstalmeester beginnen, zegt 
Laurens. Dus Ria vraagt de kring wat voor feesten ze kennen als bruggetje naar 
de carnavalsopdracht van zodadelijk en dat werkt prima. 
Via het memoryboek dat is samengesteld door het DOT (Dementie 
Ondersteunings- en Trainingscentrum Tilburg) komt vanzelf het begrip 
sjantenellen ter sprake; voor menigeen een nostalgische jeugdherinnering. Hoe 
kreeg je eigenlijk verkering in de jaren ’50? De kermis, het grootste feest van het 
jaar, was een postillon d’amour maar ook het ‘gruyteren’ was behoorlijk hot. Op 
zaterdagavond flaneerden jongens en  meisjes, de ene groep links en de andere 
rechts, van kruidenier de Gruyter aan de Heuvel naar de Gruyter op de Oude 
Markt. En daarna nog een keer of tien. Those were the days, my friend.
 
‘OCH, STIKT DE LAMP AON’
Met de carnavalsmotto’s: Och, stikt de lamp aon, Ik zee dik van ’t sund en zelfs 
met De gomme 444: ‘Dat gaan we vieren, natuurlijk!’ hadden de meesten weinig 

“OcH, stIkt DE lAmP AON!”

tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters



moeite. De ene mondfiatte opmerking na de andere vliegt over tafel. 
Dan merk je wel wie er meer problemen heeft met het geheugen en wie 
niet of minder. Ria: “Mensen kunnen bij ons blijven deelnemen tot het 
niet meer gaat, dan worden ze doorverwezen naar huisarts of specialist.” 
Bij deelneemsters Ans en Ineke is het nog lang niet zover. Ans: “Ik zou 
dit niet graag meer missen, kom hier ook voor de gezelligheid. En het 
is o, zo nuttig voor mij. Je gaat dieper over dingen nadenken en leert 
dieper in je geheugen te graven.” Ineke is het met haar eens: “Ik begin 
wat moeite te krijgen met het korte termijn geheugen, vind ik zelf. Heb 
meer tijd nodig om na te denken. Daarbij is het hier heel gezellig en 
ontspannend en op een tijd die mij uitkomt. Een mooi initiatief!”

Geheugenfitness, Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74, 
elke woensdagochtend van 10.30 – 12.00 uur.  
Meer info: Ria van de Haterd, T 013 467 19 26
riavandehaterd@contourdetwern.nl

Geheugenfitness in de Reeshof
Ontmoetingscentrum De Driehoek ,Gendringenlaan 179, 
elke maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur.  
Meer info: Sjef van der Klein, T 06 - 105 406 78 
sjefvanderklein@contourdetwern.nl
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“BlIJvEN MEEDOEN IN DE WIJK”



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.

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
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BEWEGING
BLOEI
BOMEN
BOS
BUITEN
BUURT
ECOLOGISCH
EDUCATIE
GEZOND

GRAS
INSPANNING
KASSEN
KOOL
KRACHT
LAND
PAPRIKA
PARK
PLANTEN

RUST
SAMEN
SOCIAAL
STAD
STEUN
TELEN
TUIN
WERK
ZAAIEN

Stuur uw antwoord voor 
5 juni naar:

Redactie De Draad 
p/a Spoorlaan 444

5038 CH Tilburg of naar  
dedraad@contourdetwern.nl

© Puzzelcorner.nl

En maak kans op een cadeaubon!
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 “GROENE lONG   IN DE stAD!”

HEt NIEUWE sPOORPARk

De gemeenteraad ging moeizaam akkoord met het prijskaartje, maar is net als 
iedereen laaiend enthousiast over het concept Spoorpark. Dit burgerinitiatief 
kreeg stadsbreed de handen op elkaar. Een groene long middenin de stad met 
een invulling van slim gecombineerde functies. Urban sports, beachvolleybal, 
horeca, stadscamping, scouting een multifunctioneel eventsterrein en vooral 
levend Water zijn de dragers van het park.

tekst Betty Montulet  & Hans Peters / fotografie Dennis BusterDE BUURTBEWONERS 
Sandra van Dorst, buurtbewoner: “Ik zie vooral 
voordelen: Van Beurdenterrein weg, prima!  En loze 
ruimte mag best wel benut worden. Vooral ook fijn 
voor de buurtkinderen omdat er dan altijd iets te doen 
is. Verder houdt iedereen een oogje in het zeil, dat 
merkten we al bij de stadscamping. Het enige puntje 
van zorg: gebrek aan parkeergelegenheid.” 

Buurtbewoner Fabian: “Ik vind het Spoorpark een 
mooie ontwikkeling. Blij dat het Van Beurdenterrein 
verdwijnt. Ik zal zeker gebruik gaan maken van het 
T-huis. En voor jongeren in de buurt zijn urban sports 
en beachvolley een goed idee. En omdat de Spoorzone 
er ook al is, krijg je een lint van bruisende activiteiten in 
het midden van de stad.”

Toon de Kroon: “Ik vind dit drie keer niks. Waarom weer 
een park erbij? We hebben toch ook al het Wandelbos 
en het Wilhelminapark. Waarom geen walwoningen 
maken in de wal langs het spoor. zoals in de Blaak. Die 
zijn energiezuinig en ze houden de geluidsoverlast 

van het spoor tegen. En wat gaat dit allemaal wel niet 
kosten? Leuk hoor, volleybal en crossfietsen. Als het 
flink geregend heeft, staat het hele veld blank. Kun 
je waterfietsen. En het Van Beurdenterrein zou vijf 
jaar geleden al opgeruimd worden, nou het is er nog 
steeds!”

DE LANDSCHAPSARCHITECT
Esther Kruit van Kruit-Kok Landschapsarchitecten: “Het 
Spoorpark moet een park worden dat honderd jaar 
mee kan. Met een hoofdstructuur die zowel robuust 
is als flexibel. Een groene muur ontsluit de oostkant 
van het park; de entree komt aan de westkant. Met 
de sloop van het eerste rijtje huizen aan de Hart van 
Brabantlaan krijg je een open, groen aanzicht. Een 
deel van het berkenbos verdwijnt  maar er wordt ook 
weer veel natuur het park ingebracht. zoals het Levend 
Water, plantenborders en heesters voor de vogels. Plus, 
de bomenrij aan de parkrand wordt verdubbeld. Als je 
alles in fases doet, is dat goed voor de natuurwaarde. 
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 “GROENE lONG   IN DE stAD!”
berkenbos wijken, dat is jammer. En ik hoop dat er in 
overleg met de omwonenden een goed beheerplan 
komt. En dat het geld voor inrichting en beheer 
bij elkaar gescharreld wordt. De kwartiermakers 
moeten dit zelf ophoesten. Als je een verdienmodel 
hebt door middel van horeca en sportfaciliteiten 
lukt dat wel, maar voor Lucy Bathgate wordt het 
moeilijker. Misschien dat de gemeente bijdraagt; 
het hele plan moet nog langs de raad. Aan de 
andere kant ben je dan weer afhankelijk van de 
politiek. En nu is het een burgerinitiatief pur sang.”

DE KWARTIERMAKERS
Kunstenares Marieke Vromans  bedacht kunstwerk 
De Rits: “De Rits is een eyecatcher aan de oostkant. 
Een grote ritssluiting waarmee ik de stad ‘openrits’. 
En natuurlijk is De Rits ook een knipoog naar de 
textielindustrie. Een ontmoetingsplek waar je kunt 
klimmen en klauteren. Sta je ervoor, dan kijk je 
links naar de dubbele bomenrij, rechts naar de wal, 
achter je ligt de groene muur en voor je een grote, 
groene ruimte met bruisende activiteiten. Wie wil 
daar nou niet vertoeven?”

De stadscamping van Erik van Gool en co. pionierde 
al op dit terrein. “Drie jaar geleden startten we een 
evenementencamping tijdens Mundial. Vanuit 
de gedachte om een permanente en lowbudget 
mini-camping te huisvesten, voor vrijbuiters, 
als alternatief voor een hotel. Ik ben er trots op 
dat we dit voor elkaar gekregen hebben met 
onze 70 vrijwilligers. Let wel, we hadden geen 
voorrangspositie omdat we al op dit terrein zaten 
en kregen dezelfde kansen als alle andere 82 
inzenders.”

Op het water, het bos, de planten en struiken komen 
allerlei nieuwe dieren af. zo krijg je een bio-diverse 
plek binnen de ring van Tilburg. Het ontwerp is 
niet alleen bedacht door een architect achter zijn 
bureau, maar samen met de kwartiermakers, dat 
maakt het zo bijzonder. Het is voor en door de stad!”

HET GROEN
Bram van Beurden van Stichting Stadsbomen: 
“Groen blijft vaak onbegrepen hier dus ik zeg op mijn 
beurt: eer dat berkenbos. Waar de spechtvalk zijn 
habitat heeft en de egelantier welig tiert. Jammer 
dus. Maar tijdens de bouw van die woontoren kan 
meer groen sneuvelen. Scherm daarom tijdens 
de bouw bepaalde plekken hermetisch af om het 
genetisch materiaal te beschermen. Ik zeg altijd: 
kijk naar het Londense Hyde Park. Dat ervaar je als 
een bos. Je vergeet zelfs dat je in de stad bent. Met 
een kaarsrecht aangelegd park zit je nog steeds 
in de stedelijke infrastructuur. Ik ben wel blij met 
die vaste plantenborders. Met groenblijvers in de 
winter. Die wuivende grassen verwijzen naar het 
leven daarvoor en geven hoop voor de komende 
lente. Vergelijk het Orlyplein in Amsterdam 
Sloterdijk. Een groene oase in het midden van de 
stad waar mensen genietend rondlopen.” 

WIJKRAAD NOORDHOEK
Miriam Kruijsse: “Dit is fantastisch! Een park midden 
in de stad. En vanuit de burgers, niet vanuit de 
overheid. Levend Water spreekt mij het meest 
aan, dat is uniek. Maar ik heb ook kanttekeningen. 
Als het Van Beurdenterrein opgeruimd is, komt er 
een woontoren. Hiervoor moet een deel van het 
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“STROMEND WATER          
    mAAkt GElUkkIG!”

Een droom die uitkomt, minder is het niet voor 
kwartiermaakster Lucy Bathgate: stromend 
water terug in de stad, in eerste instantie in het 
nieuwe Spoorpark: “Door de bomen heen zag ik 
het park. Als een grote groene long waardoor 
de stad kan ademen. Een plek voor ontmoeting 
en bedrijvigheid, sport en ontspanning. In de 
namiddagzon gaat het pad over in een klaterende 
beek. Water, ooit afgevoerd naar riolen, nu gezocht 
en bezongen. Levend Water voor een levende stad. 
Want stromend water maakt gelukkig.”
Al jaren droomt zij van levend water in de stad: 
“Ik geloof in de kracht van verbeelding, van 
ideeën. zonder deze is niets in de wereld tot stand 
gekomen. Vanuit gezamenlijke gedachtenkracht 
kan de stad schoner, groener en stiller worden.” 
Op een bijeenkomst van CAST* ging het over 
tegeltjes eruit en groen erin. Lucy: “Ik dacht, dit kan 
anders, ruiger en met waterstromen. Veel mensen 
in Tilburg houden zich al met groen bezig. Een 
voorwaarde voor groen is stromend water dus daar 
ging ik me op richten.” 

WATERLOPEN
Kernvraag: waar is het oorspronkelijke water 
gebleven? Amateurhistoricus Rob van de Putten 
wees Lucy erop dat hier ooit 35 (!) oorspronkelijke 
waterlopen waren, waarvan een deel nog aanwezig. 
Al snel ontstond het kennisnetwerk Levend Water. 
In 2014 dook een waterkaart op in het Regionaal 
Archief. Lucy: “In Tilburg stroomt het water van 

zuid naar Noord. De Korvel is het hoogste punt en 
vandaar stroomt het water eerst naar net noorden 
en dan met een grote bocht oostwaarts naar de 
Voorste Stroom. Een tweede stroom gaat van West 
naar Oost: die begint bij stadspark De Oude Dijk en 
meandert dan via de Piushaven naar Moerenburg. 
Ook die komt tenslotte uit in de Voorste Stroom. 
Het doen herleven van (delen van) deze beide 
stroomgebieden op een eigentijdse manier, dat 
achten wij als kennisnetwerk kansrijk.” 

WATER BEVRIJDEN 
Lucy: “Het water te vinden, te bevrijden en weer 
te laten stromen is volledig overgenomen in de 
omgevingsvisie 2040 van de gemeente. En toen 
kwam het Spoorpark op ons pad. Wat een kans! 
Voor het ontwerp van het Spoorpark mochten 
we als netwerk een pitch houden. Vanuit de 
gedachten: is dit realiseerbaar? Is er voldoende 
aanvoer? Kan er schoon en stromend water door 
de kringloop? Het bleek te kunnen en we werden 
uitverkozen tot kwartiermaker. Dat was in mei 
2016.” In het park gaat het water stromen. Lucy: 
“De centrale vijver wordt gevoed met schoon 
hemelwater; door plantenzuivering wordt het 
regenwater nog verder schoongemaakt. En dan 
gepompt naar het waterspeelplein met fonteintjes. 
Het water wordt rondgepompt in een cyclus van 
vier dagen. In de winter is een ijsbaan mogelijk. Ik 
word hier zo blij van.” 

Lucy Bathgate

*Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg



Het conceptplan Spoorpark, een burgerinitiatief, is 
in februari ingediend onder veel applaus. En in april 
gefiatteerd door de gemeenteraad. Uit de 83 ideeën die 
Tilburgers inbrachten werden 8 kwartiermakers  
geselecteerd waaronder Lucy Bathgate (Levend Water), 
het T-huis en Outdoor Urban Sports.

Het park wordt een groene oase met diverse flora en 
fauna. Er komt onder meer een wandelboulevard,  
een kunstwerk, een uitkijktoren, stromend water, een  
terrein voor skateboarders, BMX-fietsen, en andere 
buitensporten, scouting Esjeeka, een T-huis met  
horeca en terras en een stadscamping.

Het van Gend en Loos terrein is 10 ha groot. Aan de rand 
staat het sterk verpauperde van Beurdenterrein, een 
voormalige oliehandel. Ter compensatie van de kosten 
wil de gemeente op het terrein een 30 meter hoge  
woontoren bouwen voor sociale huurwoningen.  

Aan het park hangt een prijskaartje van 5,4 miljoen. 
Daarbij komen nog de kosten van de aankoop en de  
sanering van het van Beurdenterrein. Plus de sloop van 
het rijtje hoekwoningen aan de Hart van Brabantlaan. 
Alle kosten komen op het bordje van de gemeente.

De kosten van het onderhoud van het terrein (ca 2 ton 
jaarlijks) moeten de kwartiermakers zelf ophoesten.

De gemeenteraad stemde in met het uiteindelijke  
prijskaartje (8,1 miljoen). De spade kan dit najaar  
degrond in en het park kan volgend jaar al open.
Zie ook www.spoorparktilburg.nl

fActs & fIGUREs
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sPOORPARk 
tIlbURG

1 STADSCAMPING
2 BEACHVOLLYBAL + PARAMEDISCH CENTRUM
3 WESTPLEIN
4 WESTENTREE - PERGOLAPOORT
5 WOONTOREN
6 HONDENUITLAAT
7 URBAN SPORTS
8 LIGWEIDE OP TALUD
9 T-HUIS MET TERRAS

10 VIJVER
11 PARKEREN
12 BRUG OVER SPOOR (OPTIONEEL)
13 BOULEVARD
14 EVENEMENTENTERREIN
15 SPEELBEEK -NATUURLIJK BUITENSPELEN
16 UITKIJKTOREN
17 SCOUTING
18 KIOSK + OPENBARE OVERKAPPING

19 WATERPLEIN
20 KUNSTWERK VROMANS
21 OOSTPLEIN
22 OOSTENTREE - PERGOLAPOORT

“DE stAD kAN GROENER,  
         scHONER EN stIllER”



14  | De Draad 14  | De Draad 

Nei Tan is een praktijk voor Natuurgeneeswijze met voeding als specialisme, 
gevestigd in Tilburg en Breda. De vrouw erachter heet Aimee van der Sterren. 
Zij is deskundig op het gebied van voeding en koken, gebaseerd op de Chinese 
natuurfilosofie. Naast persoonlijke adviezen geeft zij kooklessen en voorlichting 
zowel voor volwassenen als kinderen.

tekst redactie / beeld Dennis Buster

“Ik zie voeding als een middel tot verbetering 
van gezondheid, vitaliteit en welzijn”, zegt Aimee, 
“voeding helpt bij een veelheid aan klachten zoals 
vermoeidheidsklachten, diabetes, allergieën en 
intoleranties, ADHD, darmklachten, reuma en 
kougevoel.” zelf had ze jarenlang last van gebrek 
aan energie en darmproblemen: “Door verandering 
van mijn voedingspatroon en het toepassen van de 
Chinese voedingsleer kreeg ik meer energie en is 
mijn gezondheid drastisch verbeterd.” 

PROFIJT
“Kinderen de mogelijkheid geven preventief aan 
een goede gezondheid te werken, is waar ik voor 
sta. Een gezonde leefwijze bij kinderen zorgt voor 
verbetering van de spijsvertering en vitaliteit. Later 
plukken zij hier de vruchten van. Teveel suiker 
verstoort dit. Samen met kinderen koken versterkt 
het zelfbewustzijn en is leuk en leerzaam. Naast 
kookles voor kinderen geef ik ook kookles aan 
ouders met hun kind.”  Veel kinderen hebben last van  
allergieën en overprikkeling van de darmen. Vaak kan 
voeding dit verbeteren. Aimee: “Gezond koken en 
traktaties maken die voor iedereen lekker zijn, zorgen 
ervoor dat kinderen met voedselintolerantie erbij 
horen en niet buiten de boot vallen. Suikervrij en/of 
glutenvrij hoeft niet op te vallen of een probleem te 
zijn. Met voedingaanpassingen volgens de Chinese 
leer kunnen de oorzaak van de klachten aangepakt 
worden.”

TIPS:
- fruit verwarmen in ghee met rozijnen en kaneel
- geen zuivel in de ochtend
- vlees is bij een zwakke spijsvertering via soepen   
  beter opneembaar

OMDENKEN
Een keertje zondigen geeft niks: “Is juist goed, dan 
voel je meteen wat vet, suiker en koolhydraten 
met je doen”, zegt Aimee. De Chinese voedingsleer 
geeft snel resultaten. Is aantoonbaar beter voor het 
lichaam. Dat gezond koken duurder is en veel tijd 
kost, bestrijdt ze: “Hoeft helemaal niet, is gewoon 
een kwestie van anders omgaan met koken en dat 
kan iedereen leren.”  Via Resto-013 zorgt Nei Tan voor 
kinderkooklessen o.a. in MFA Het Kruispunt.  
Resto-013 is een initiatief  om kinderen te leren 
koken en te leren over gezonde voeding. Ook 
geeft ze educatieve wandelingen door biologische 
tuinderij Ut Rooie Bietje (zie pg. 26/27)

zie voor meer info: www.neitan.nl
Of bel Aimee van der Sterren via T 06 13 20 45 40.
zie www.dedraadmagazine.nl  
voor recepten van Nei Tan

GROEN KOKEN MET NEI TAN
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Groen en gezond is een aansprekend thema voor Puur Culinair. Cees Corstiaans: 
“In het woord groen zit voor ons een stukje duurzaamheid in die zin dat wij  het 
liefst met de lokale boer of tuinder om de tafel zitten. Wij willen de eigen regio 
stimuleren én je hebt zo meer vat op het product. Dat is ook echt een dingetje van 
deze tijd waarin ik toekomst zie.”

tekst Betty Montulet & fotografie Hans PetersNIEUW! DE KIPSCHOTEL
De kippen komen van poelier Kapteijns uit Diessen: 
“Die houdt traag groeiende kippen speciaal voor ons. 
ze zijn op het eigen pluimveebedrijf grootgebracht 
dus het dierenwelzijn is gewaarborgd. Als je al onze 
gasten kipfilet voor zou zetten, heb je 2300 kipfilets 
nodig. Resteert 500 kilo kippenvlees na de slacht. Die 
verwerken wij onder meer tot kipkerrie, kipburgers, 
kipsaté of  kip zoetzuur.” Aldus cateraar / kok Paul van 
Loon. Nieuw is dat de kip vers wordt afgenomen van 
Kapteijns. Puur Culinair maakt daarvan een kipschotel 
die vervolgens weer te koop is bij Kapteijns. Dit 
werkt goed voor beide partijen. Rundvlees wordt 
afgenomen van boerderijwinkel De Walhoeve in Goirle 
en gebruikt voor stoofschotels als hachee, jachtschotel 
en goulash. 

VAN GROND TOT MOND
Voor de wildschotels met hertenvlees wordt een 
beroep gedaan op de buren, edelhertenboerderij  
De zonhoeve in Hulten. zelfs de vis is gecertificeerde 
scholfilet uit de Noordzee. Voor het scharrelvarken 
wordt nog een oplossing gezocht. Ook groente en 
fruit krijgen in de nabije toekomst meer aandacht. 

Cees Corstiaans: “We spelen met het idee om in de 
toekomst een groentesnijderij op te zetten en deze 
te exploiteren via de dagbesteding van Amarant. Op 
eigen grond kunnen  eventueel ook groente en fruit 
geteeld worden door cliënten van Amarant. Van grond 
tot mond is ons parool. zo maken wij ook weer onze 
eigen streekproducten in een soort kruisbestuiving. 
Hoe ‘Groen en Vers’ wil je het hebben!”

SOUS-VIDE
De complete maaltijd wordt sous-vide bereid in de 
autoclaaf, een procedure die al bijna 10 jaar tot grote 
tevredenheid stemt. Maaltijden worden rauw verpakt 
en op lage temperatuur gegaard zodat vitaminen en 
mineralen intact blijven, er tot 75% minder zout bij 
hoeft en vlees heerlijk mals blijft. Nog een tip?  
Kok Paul die ook kookworkshops en kookles geeft: 
“Mijn belangrijkste tip: wees creatief! Dus weg met die 
obligate doperwten met worteltjes en nootmuskaat!” 

Puur Culinair, Bredaseweg 570, T 013 464 54 46, zie 
ook www.puur-culinair.nl. Een hoofdmaaltijd kost 
tussen de €5,00 en €6,00 p.p.

PUUR cUlINAIR  
“bEtER EtEN, bEtER lEVEN!”
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Paul & Cees gaan voor puur!



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

Ook gezond ouder 
worden!

Neem een gratis proefles

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+!

Kringloopwinkel en  
inname goederen Goirle
Nobelstraat 18a, Goirle

maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Ophalen goederen
Wij halen goederen bij u op die nog 

geschikt zijn voor hergebruik.  

Dat kan een bankstel zijn, maar  

ook tafels, stoelen, lampen, textiel,  

boeken, (defecte) fornuizen en 

wasmachines enz.  

Brengen mag natuurlijk ook altijd!

Afspraak maken? T 013 543 92 22 of  

E info@poubelle.nl

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

maandag 13.00 - 18.00 uur

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inname goederen Tilburg
Havendijk 20, Tilburg

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

werk voor mens en milieu

www.lapoubelle.nl
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Denken 
en doen
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Met Fusselastic steunzolen loopt u weer als vanouds

Meer dan 200.000 mensen vonden er 
al baat bij.

Onze werkwijze
Fusselastic werkt landelijk. Omdat 
elke voet uniek is, wordt er door 
onze consulenten een geheel 
vrijblijvende voetmeting bij u thuis 
gedaan en u krijgt een persoonlijk en 
deskundig advies. U kunt een model 
in uw eigen schoenen uitproberen en 
direct ervaren of Fusselastic 
steunzolen helpen uw klachten te 
verminderen. Drukpunten die de 
klachten veroorzaken, worden direct 
zichtbaar. Op basis van deze meting 
worden de steunzolen altijd 
specifiek voor uw voeten gefabri-
ceerd. Zodoende garanderen wij een 
perfecte pasvorm.

Meer informatie
Bent u benieuwd of Fusselastic uw 
pijnklachten kan helpen verminde-
ren? Meer informatie vindt u op onze 
website www.fusselastic.nl. Of belt 
u ons voor een brochure of het 
maken van een afspraak voor een 
gratis voetmeting: 053 - 82 00 810.

Naarmate we ouder worden, 
bestaat het risico dat mensen 
allerlei vervelende lichamelijke 
klachten krijgen. Deze klachten 
worden mede veroorzaakt doordat 
veel mensen na verloop van tijd 
niet meer 100% rechtop lopen. 
Fusselastic steunzolen geven 
uitstekende resultaten bij het 
verlichten van de pijn op diverse 
plekken, waardoor uw klachten 
mogelijk verminderen.

Voor wie?
De Fusselastic steunzolen hebben 
voornamelijk baat voor mensen die 
last hebben van hielspoor, hallux 
valgus, (lage) rugklachten, 
knieklachten, schouderklachten, 
nekklachten,  platvoeten, diabeti-
sche voet, brandende voeten, 
vermoeide benen, holle voeten, 
spreidvoeten, kuitkramp en artrose. 

Het unieke concept van Fusselastic
Fusselastic steunzolen zijn slechts 
één millimeter dik en kunnen in al 
uw schoenen worden gedragen, zelfs 
in open schoenen. De steunzolen 
nemen de natuurgetrouwe 
3-punts-vering over zodat u weer 
100% rechtop loopt. Daarnaast 
ondersteunen ze de terugloop van 
het bloed naar het hart. Uw voeten 
krijgen hun functie, het balansver-
mogen, de spiertraining en de 
schokbrekende elasticiteit 
stapsgewijs weer terug. Fusselas-
tic levert op maat gemaakte 
steunzolen die de voet echt hulp 

MAALTIJD - THUIS - SERVICE

BEL VOOR EEN; 
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13

Sinds 1972
Stichting Maaaltijdenexpres Brabant    

Wij zijn u graag van dienst!

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

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







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.

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

Insulindeplein 18  l  5014 BD Tilburg  l   013-5426603

www.koskappersopleidingen.nl info@koskappersopleidingen.nl

Onze tarieven:
- wassen / knippen / drogen € 10,50

- wassen / watergolf € 12,00

- wassen / knippen / watergolf € 22,50

- wassen / föhnen € 12,00

- wassen / knippen / föhnen € 22,50

- permanent (alles inclusief) € 43,00

- verven vanaf € 24,00

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.
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Meer dan 200.000 mensen vonden er 
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Fusselastic steunzolen zijn slechts 
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uw schoenen worden gedragen, zelfs 
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MET 
FuSSELASTIC  
STEunzoLEn 
WEER 100% 
RECHTop

Bij het ouder worden kunnen mensen hinderlijke voetklachten 
krijgen. Vaak doordat ze niet meer 100% rechtop lopen. Geluk-
kig zijn daar Fusselastic op maat gemaakte steunzolen, die de 
pijn op diverse plekken verlichten.

VooR WIE?
Last van bijvoorbeeld hielspoor, rug-, knie of nekklachten, 
holle, diabetische of brandende voeten, artrose of kuitkramp? 
Dan kunt u baat hebben bij onze steunzolen.

unIEk ConCEpT
Deze zijn 1 mm dik en  kunnen in alle soorten schoenen 
worden gedragen. De steunzolen werken met 3 punts-
vering zodat u weer 100% rechtop loopt. Uw voeten krijgen 
balansvermogen, spiertraining en schokbrekende elasti- 
citeit stapsgewijs weer terug! Onze voetconsulent doet een 
geheel vrijblijvende voetmeting bij u thuis. Dus de steunzolen 
worden altijd specifiek voor uw voeten gefabriceerd. 
Met als gevolg een perfecte pasvorm. 

Meer informatie? Bekijk www.fusselastic.nl en bel voor  
een brochure of een afspraak T. 053 820 08 10



Als UzElf GEEN bEslIssINGEN 
mEER kUNt NEmEN, WAt DAN?

Het kan ook u gebeuren: op een bepaald moment 
in uw leven kunt u niet meer uw eigen beslissingen 
nemen. Daar kan een proces aan voorafgaan, 
bijvoorbeeld bij dementie. Het kan echter ook 
plotseling gebeuren, bijvoorbeeld als u een ernstig 
ongeluk of een hersenbloeding krijgt. Het kan 
tijdelijk zijn, maar ook voor altijd. Wie neemt er 
dan beslissingen voor u? Wie zorgt ervoor dat uw 
belangen goed worden behartigd? U kunt daarbij 
denken aan uw financiële zaken, maar ook aan 
beslissingen die op medisch vlak moeten worden 
genomen. Als iemand tijdelijk of langere tijd zelf 
geen financiële beslissingen kan nemen, dan moet 
de rechter worden gevraagd een bewindvoerder 
(en een mentor voor de medische beslissingen) 
te benoemen. U hebt dan echter zelf geen 
zeggenschap over wie de bewindvoerder/mentor 
wordt én hoe deze omgaat met uw belangen. 
Ook moet u er rekening mee houden dat het 
wel enige tijd kan duren voordat de rechter een 
bewindvoerder heeft benoemd.

BENOEMING VAN EEN VERTROUWENSPERSOON
Als u zelf het heft in eigen handen wilt 
nemen, maakt u een levenstestament. In een 
dergelijk  testament kunt u vastleggen wie de 
vertrouwenspersoon is die voor u beslissingen 
neemt als u dat zelf niet meer kunt. zoals een 
testament regelt wat er moet gebeuren ná uw 
overlijden, regelt u met een levenstestament wat 
er moet gebeuren als u zelf geen beslissingen meer 
kunt nemen. Een levenstestament geldt dus zolang 
u leeft.U kunt ook meerdere vertrouwenspersonen 
(die samen moeten handelen) aanwijzen. Ook is het 
goed om direct een reserve-vertrouwenspersoon 
aan te wijzen. De door u aangewezen persoon kan 
immers te zijner tijd door ziekte of door overlijden 
niet meer in staat zijn om namens u te handelen. 
Naast het benoemen van een vertrouwenspersoon, 

kunt u ook in een levenstestament aangeven 
wanneer de vertrouwenspersoon voor u aan de 
slag mag gaan. Dat kan direct zijn, maar u kunt ook 
bepalen dat de vertrouwenspersoon pas namens 
u mag beslissen als een arts heeft verklaard dat 
u uw eigen wil niet meer kunt verklaren. Als u 
wilt, kunt u naast de vertrouwenspersoon ook 
een toezichthouder aanwijzen. Deze controleert 
(achteraf ) of uw zaken goed worden behartigd en 
of er geen sprake is van belangenverstrengeling. 

EEN GOED DOORDACHT LEVENSTESTAMENT
Naast het opnemen van een volmacht, worden in 
een levenstestament ook regelmatig aanwijzingen 
voor de vertrouwenspersoon opgenomen. 
Bijvoorbeeld een antwoord op de vraag of de 
vertrouwenspersoon namens u schenkingen mag 
doen én aan wie of wat er met uw inboedel moet 
gebeuren als u blijvend in een verpleegtehuis 
moet worden opgenomen. Verder worden er 
vaak medische verklaringen opgenomen. U kunt 
daarbij denken aan een behandelgebod, een 
behandelverbod en/of een euthanasieverzoek.

Indien gewenst kunt u aan het levenstestament 
een memorandum hechten. In dit memorandum 
kunt u allerlei zaken beschrijven voor uw 
vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld waar u 
bankrekeningen hebt, welke pensioenen 
en verzekeringen u hebt en wat uw codes 
en wachtwoorden zijn. zo werkt een goed 
levenstestament.

juridische informatie

tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij
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VAlDEtEctIE 
DANkzIj DE smARtPHONE!
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VAlDEtEctIE 
DANkzIj DE smARtPHONE!

Omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen is valpreventie een voornaam ding. Helaas valt 1 op de 3 
ouderen minimaal 1 keer per jaar. Een alarmerende statistiek want een val kan immers grote gevolgen hebben voor 
de gezondheid en dus de kwaliteit van leven. Vandaar dat er veel tijd en energie wordt gestoken in valpreventie en 
valdetectie.

SMART HOMES
Slimme technologieën komen te pas bij valpreventie en detectie - methoden. In de nabije toekomst lonken smart 
homes. Waarin robotica en domotica – technische snufjes in huis - samenwerken om mensen te ondersteunen langer 
en leuker zelfstandig te wonen. In Leeuwarden staat alvast zo’n huis ter inzage dat nogal optimistisch het Huis van het 
Heden heet. Dat is nog lang niet het geval. Maar gelukkig zijn steeds meer senioren toegerust met een smartphone. 
In 2016 had 84% van de groep tussen 50-64 jaar een smartphone. En nog beter: de groep 65-plussers vertoonde een 
groei naar 63%. Bij een val of onwel worden, voldoet een noodknop in huis immers niet; stel dat je de noodknop niet 
meer kunt bereiken? Gelukkig zijn er steeds meer slimme toepassingen, speciaal voor senioren die een smartphone 
gebruiken.  

ALGORITMES
zo biedt Findwhere een dienst mobiele alarmering waaronder valdetectie. Er kan direct een verbinding tot stand 
gebracht worden met iedere meldkamer of zorgcentrale, bovendien wordt familie gewaarschuwd. En er is ook 
een GPS-tracker op de markt met de functies valdetectie en dwaaldetectie. Deze tracker waarschuwt onmiddellijk 
de mantelzorger bij een gevaarlijke situatie. Mist die een oproep dan wordt de tweede op de lijst gebeld. Ook het 
Brabantse bedrijf Gociety zit in deze markt met de GoLivePhone; een smartphone voor ouderen die onder meer  
beschikt over een dwaaldetectie, valdetectie en een noodknop. Mocht de gebruiker onverhoopt vallen dan gaat 
er automatisch een bericht naar familie. De telefoon is eenvoudig in het gebruik en ook zijn er zorgfuncties aan 
toegevoegd. De GoLiveAssist is een app waarmee de zorgverlener op afstand kan meekijken met de GoLivePhone.  
zo staat de zorggebruiker altijd in contact met de zorgverlener. Het uitgangspunt is simpel: senioren zijn 
gewoontemensen en doen hun ding op vaste tijden. De algoritmes kijken naar wat afwijkt van normaal. 

UREN OP DE BADKAMERVLOER
Wat is er belangrijker dan dat ouderen na een valpartij geen uren meer hulpeloos op de badkamervloer liggen? Neem 
mevrouw Van Dijk (84). Frans Verbeek van Gociety: “We zien of mevrouw Van Dijk een verhoogd risico op vallen heeft  
via onze valpreventiemodule. Dan krijgt ze video’s met oefeningen om het risico te verkleinen.” De app werkt alleen  
op Android en niet op IPhone. De app kost €1,- per maand voor de comfortversie en de complete  
versie met valpreventie kost €5,-.

 
DRAADLOOS
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“jUlEs, WIj WIllEN ROtI!”

met een taart 
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 zijn 

te gast in tilburg-
Noord, bij de 

familie Pelhan. Hij 
(67) is een immer 

goed gemutste 
surinamer, zij 

(67) een rasechte 
tilburgse. Als 

ergens de integratie 
níet is mislukt dan 

is het in huize  
jules en Wil 

Pelhan-schoutens.

De taart kan direct terug de koeling in: we worden verrast op heerlijke 
Surinaamse gerechten: saoto soep (kip, ei, taugé, selderij en chips) en 
saté zoals saté hoort te smaken. “Het is hier altijd zoete inval”, vertelt Wil, 
“buurtgenoten, vrienden, familie. Als ze niet naar ons komen, schuiven wij 
wel ergens aan. En jazeker, daar hoort lekker eten bij.”  Wie Jules ontmoet, 
vergeet nooit zijn bulderende lach. Evengoed heeft hij een serieuze blik. Of 
het over criminaliteit onder jongeren met een migratieachtergrond gaat, 
integratie, of over zwarte Piet, vaak wordt hem door witte Nederlanders 
om zijn mening gevraagd. “Ik ben net als alle Nederlanders opgegroeid met 
zwarte Piet. Mij maakt die figuur niks uit. Anderen, minder mondig dan 
ik, hebben er problemen mee. Dat zit soms diep en dat wil ik respecteren. 
Pieten in verschillende kleuren kan ook. Acht jaar geleden heb ik het voor 
mezelf anders opgelost: ik was toen Sinterklaas. Hahaha.”

zWARTE BARITON
In de sportschool waar hij traint, hangen niet-witte Nederlanders vaak in 
groepjes bij elkaar. “Ik spreek die jongens daar op aan. Surinamers gaan 
nog wel, die zijn van oudsher gewend om met verschillende rassen om 
te gaan: Javanen, Chinezen, Hollanders, Creolen. Bij anderen ligt dat toch 
moeilijker. Die trekken meer naar elkaar. Ik vind dat buiten de eigen kring 
veel te weinig wordt deelgenomen aan activiteiten. Ik ben bariton in het 
koor Sint-Caecilia. Tussen vrijwel uitsluitend witte mannen.”

STIERENAVOND
In 1973 komt Jules uit Utrecht als dienstplichtige in Tilburg terecht. In de 
Kromhoutkazerne volgt hij kortstondig een chauffeursopleiding. “Ik vond 
het helemaal niks. ‘Ge zit wir tegen d’n kaaibaand! Boem, boem’..!’ Het duurt 
niet lang of hij wordt overgeplaatst naar Amersfoort en wordt hospik. 
Intussen heeft hij in Tilburg Wil ontmoet. “Dat was in discotheek Bristol”, 
weet zij nog goed. “Op een woensdagavond. Stierenavond heette dat toen. 
De soldaten gingen dan op stap.” De liefde beklijft. Na Jules’ diensttijd gaan 
de twee samenwonen. In een flatje in het Wandelbos worden twee dochters 
geboren. In Tilburg-Noord, waarheen ze in 1979 naar de Nobelstraat 
verhuizen, komt daar een zoon bij. ze beleven er een gelukkige tijd, met 
leuke buren. Toch besluiten ze in 2001 opnieuw te verhuizen, naar de Van 
Breestraat, een paar straten verderop, naar… exact eenzelfde (koop)huis. 
“We konden er de vloerbedekking zonder bij te snijden terugleggen.”  Wil en 
Jules hebben altijd hard gewerkt. zij heeft aan de bejaardenzorg haar hart 
verpand. ze beschikt over een aangeboren talent om ook met de zwaarst 

Tekst Toine van Corven & 
 fotografie Hans Peters

Voor de Draad Ermee!



dementerenden goed overweg te kunnen. Hij is 
door zijn sociale vaardigheden een type apart. “Mijn 
vader was een hoge politieagent in Suriname. En 
precies eender als ik. Ik kom overal, doe overal aan 
mee en praat met iedereen. Van discriminatie heb ik 
praktisch nooit last gehad.” De langste tijd werkte hij 
bij Tapijtfabriek Van Besouw in Goirle. Op het laatst 
was hij er ploegleider op de kunststof-afdeling, waar 
opviel dat zijn groep qua ziekteverzuim aanmerkelijk 
lager scoorde dan alle andere groepen. Jules werkte 
er graag en werd zeer gewaardeerd. Tot tien jaar 
terug de klap kwam: de fabriek ging dicht. Wat nu? 
Jules was 55 jaar. Waar het UWV er nogal eens van 
langs krijgt, vertelt Jules een positief verhaal. “Jules, 
jij moet gaan koken, zei mijn jobcoach. En dat 
ben ik gaan doen. Surinaamse gerechten. Eerst als 
vrijwilliger bij De Imme, later betaald bij Van Harte 
Resto in buurthuis Soekmekaar.”

KOKEN VOOR CRIMINELEN
Jules is intussen de 65 gepasseerd en kookt nog 
steeds, nu als freelancer. Bijzonder zijn de kooklessen 
aan gedetineerden in de gevangenis. “Op een of 
andere manier krijg ik alles gedaan van die jongens, 
tot liedjes zingen aan toe!” Ook zware criminelen 
doen mee. “Jules, wij willen roti eten, roepen ze dan.” 
Vergeleken bij Stokhasselt, waar veel armoede is, 
wonen de Pelhans tevreden aan ‘de goede kant’ van 
Tilburg-Noord. De straat is sinds ze er kwamen wonen 
niet veranderd. De buurt wel. Verpauperde flats werden 
gesloopt en vervangen door laagbouw, waardoor de 
wijk er een stuk op vooruit ging. “Vergeleken bij Den 
Haag en Rotterdam, waar onze dochters wonen, is het 
hier ruimtelijk en rustig. Het ontbreekt ons aan niets.” 
Hetzelfde ervaren ze bij Tilburg als geheel. Wil: “Ik ben 
hier op mijn plek.” Jules: “De tijd dat Tilburg een lelijk 
eendje was, is al lang voorbij.”
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“In Tilburg zijn we op onze plek.”
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NIEUWs

GAREN

‘RISICO’S IN EN OM HET HUIS’
Het Rode Kruis geeft speciaal voor senioren 
workshops Risico’s In en Om het Huis. Gericht 
op senioren of anderen die zelfstandig thuis 
willen blijven wonen. In deze workshop word je 
goed voorbereid op noodsituaties zoals brand, 
stroomuitval, ontruiming of een ongeval in huis. 
De workshop is behalve leerzaam en nuttig ook 
gezellig en interactief; hij wordt gegeven in de 
vorm van een bingo. De workshop wordt gegeven 
op aanvraag en is op dinsdagochtend 23 mei van 
9.30 – 11.30 uur in wijkcentrum Spijkerbeemden 
voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. 

Rode Kruis Tilburg e.o.
Leonard van Vechelstraat 2
5014 HD Tilburg
Meer info? info@rodekruistilburg.nl of  
T 013 542 51 63

DE FUNRUN ROzE MIJL
Op zaterdag 27 mei organiseert Stichting Marathon 
Tilburg een ‘roze mijl’ van 1,6 km met als doel het 
uitdragen van het gedachtengoed van emancipatie 
en tolerantie, ongeacht iemands seksuele 
geaardheid. “Anno 2017 zijn emancipatie, tolerantie 
en homo-acceptatie nog steeds geen gemeengoed 
in de wereld “, zeggen Jacques Kusters en Ralph 
Samuels, respectievelijk oprichter en bedenker van 
de loopwedstrijd, “in navolging van Roze Maandag 
is Tilburg dé stad om de juiste invulling te geven 

aan dit thema.” Trek daarom je roze sportschoenen 
aan, doe je regenbooghaarband om en have 
fun! Vanaf 20.00 uur (startschot) tot 22.00 uur 
(prijsuitreiking).

Inschrijfgeld  €12,50. Inschrijven via de site van 
Stichting Marathon Tilburg. Die organiseert op 28 
mei ook de kwart, de halve en de hele marathon.

DE TILBURGSE MUzIEKMARATHON VERBINDT
Op 1 juni barst-ie los: de eerste editie van de 
Tilburgse muziekmarathon. Drie weken lang klinkt 
elke dag in een andere wijk zo’n zes uur lang overal 
muziek. In wijkcentra, in verzorgingshuizen, op 
podia en op straat. Niet de muziek op zich staat 
centraal maar verbinding. Want zeg nu zelf: daar 
is muziek het uitgelezen middel voor. Iedereen 
heeft namelijk iets met muziek. Muziek is een 
taal die iedereen spreekt, die mensen iets doet 
en op de been brengt. Jong en oud, nieuwkomer 
en jarenlange inwoner, hiphopper en liefhebber 
van klassieke muziek. Vele Tilburgers maken en 
genieten de komende maand (van) muziek. Ook in 
jouw buurt, wijk of dorp vinden Muziekmarathon-
activiteiten plaats. Benieuwd? Kijk op  
www.tilburgsemuziekmarathon.nl en  
www.facebook.com/tilburgsemuziekmarathon

KWIEK BEWEEGROUTE DOOR DE REESHOF
De activiteiten van KBO Reeshof zijn heel divers, 
zoals samen eten, wandelen, koersballen, fietsen, 
biljarten en de bingo. Een van de nieuwste 
projecten van voorzitter Johan Didden, i.s.m. 
ContourdeTwern, is de Kwiek Beweegroute, die 
bij voldoende animo wordt  gerealiseerd tussen 
wijkcentrum Heyhoef en ontmoetingsruimte De 
Driehoek. Kwiek is een beweegroute die gebruik 
maakt van het straatmeubilair in de buurt (zie foto) 
en uitnodigt om in de buitenlucht te bewegen. 
Senioren trainen hiermee hun balans, kracht, 



mobiliteit en uithoudingsvermogen. KWIEK zorgt 
voor een verbeterde vitaliteit en draagt bij aan een 
levendige openbare ruimte waarin ontmoetingen 
gemakkelijker ontstaan. Een rondje kwieken wordt 
gezamenlijk afgesloten met een kopje koffie in 
wijkcentrum Heyhoef of De Driehoek.

Wilt u kWIEkEn ook in de Reeshof, bel dan naar 
T 013 572 83 83 of mail naar Sjef van de klein via  
sjefvanderklein@contourdetwern.nl

STADSTUIN IN DE KORVEL
Achter de Korvelse kerk in de voormalige 
kloostertuin willen buurtbewoners een stadstuin 
realiseren. De initiatiefnemers staan te trappelen 
in de startblokken. En zijn naarstig op zoek naar 
vrijwilligers met groene vingers en mensen 
met verstand van tuinonderhoud en –beheer. 
Suggesties, ervaringen en sponsors van harte 
welkom. Evenals overtollig of afgedankt 
tuingereedschap. Aanmelding en info: kees de 
Rooij, T 06 267 25 085 of kepido@home.nl

DE GROTE WANDELBOSMARKT
Op 5 juni 2017 is de grote Wandelbosmarkt in 
Tilburg West. Op Tweede Pinksterdag vindt op de 
speelvelden tussen de Kruidenlaan en het kanaal 
de Wandelbosmarkt plaats. Van 10.00 – 17.00 
uur. Met een grote vrijmarkt, een gezellig terras, 
kinderattracties en optredens van diverse artiesten. 
De entree is gratis.  

NAAR BUITEN!
Stichting OpGroeneVoet, onder meer de 
organisator van De Schonste Straotjes van Tilburg, 
gaf onlangs het boekje Naar Buiten! uit. Met leuke 
tips voor gezinnen om tijd door te brengen in te 
gekke tuinen, bij bijzondere boeren en beestjes, 
op expeditie te gaan. Want in de regio zijn er veel 
locaties en mooie plekjes die makkelijk bezocht, 
beklauterd en geproefd kunnen worden. Dit boekje 
is digitaal in te zien en te downloaden via  
www.opgroenevoet.nl

Contact: Janneke: 06 21 92 59 78 of  
info@opgroenevoet.nl
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Meer informatie:
www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Rit reserveren: 0900 - 0595
Informatie en klantenservice: 
0900 - 77 55 862

Regiotaxi 
Midden-Brabant 

wordt vanaf 1 juni

Regiovervoer 
Midden-Brabant

Prachtig boek over koningsdag 2017
Koning Willem-Alexander ziet Abraham in Tilburg

Een uniek boek binnen 50 uur in de boekhandel

Op donderdag 27 april 2017 vierde koning Willem-Alexander 

zijn 50ste verjaardag in Tilburg. Ruim twintig fotografen en 

schrijvers legden die dag vast  in een boek dat precies 50 uur 

na zijn aankomst in de boekhandels te koop lag. 

Formaat: 22,5 x 22,5 cm

Aantal pagina’s: 144

ISBN-nummer: 978-90-6663-079-6

Winkelverkoopprijs: € 24,95

Het boek kan ook besteld worden op www.boekenfabriek.nl

343174_Koningsdag_adv_DeDraad.indd   1 20-04-17   16:04





Ut ROOIE bIEtjE  
jE OOGst WAt jE zAAIt
Al meer dan 30 jaar verbouwt biologische tuinderij Ut Rooie Bietje 
groenten, bloemen, kruiden en fruit. Cliënten en vrijwilligers werken hier 
als een groene familie aan een gezonde en duurzame samenleving. Als 
voorportaal naar regulier werk.

tekst & fotografie Hans Peters

Biologische tuinderij Ut Rooie Bietje aan de Konings- 
hoeven biedt cliënten van Traverse een zinvolle 
werkplek. Een dagbesteding helpt bij het opnieuw 
invullen van het leven. Cliënten worden begeleid 
bij het aanleren van werkritme, samen en zelf-
standig werken en het ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden. zij draaien mee in het proces van de 
biologische teelt, samen met vrijwilligers en personeel 
van Traverse. Bedrijfsleider Koen van der Schoof: 
“We maken hier geen onderscheid tussen cliënten, 
vrijwilligers en personeel. Ik zie ons meer als een 
familiebedrijf. We hebben allemaal veel meegemaakt 
en herkennen elkaar daarin. Je krijgt structuur, steun 
en aandacht. Waarbij je na twee jaar eventueel 
doorstroomt naar een reguliere baan. En ben je daar 
nog niet aan toe dan blijf je toch gewoon nog een 
tijdje bij onze gezellige familie.”

PLUK LIEVER EEN AARDBEI
Het is zaaitijd. Vandaag worden tuinbonen geplant, 
maar er moet ook onkruid gewied worden. En 
de geitjes hebben melk nodig. Koen: “s’Ochtends 
verdelen we de werkzaamheden. Je werkt de hele 
dag in de buitenlucht met tastbare resultaten die 
uiteindelijk op iemands bordje terechtkomen. Dat 
geeft grote voldoening.” Erik is verwoed aan het 
wieden: “Klopt. En ook de verscheidenheid aan 
mensen hier bevalt me prima. En ik ben blij dat mijn 
hond mee mag.”  Vorig jaar december is Erik in de 
tuinderij begonnen. Waar hij wilgen knotte voor de 
wigwams en de bleekpot waarin rabarber gekweekt 
wordt. “En de kleine plantjes uit de tunnel moeten het 
land op.” Erik raakte werkloos en uiteindelijk dakloos: 
“Ik deed aan struisvogelpolitiek, maakte de post niet 

open. Dus liep de huurachterstand op. Op een kwade 
dag was mijn huis leeggehaald en stond ik op straat.” 
En op straat lokken de verboden vruchten? Erik: “Dat 
zal wel. Ik pluk liever een aardbei, met 75% meer 
voedingsstoffen dan die van de supermarkt. Tuinieren 
is mijn passie. En werken in de buitenlucht is gezond 
voor iedereen.”

VERS VAN HET VELD
Het hele jaar door is de oogst van het land te koop 
bij Ut Rooie Bietje. Koen: “We telen behalve fruit, 
kruiden en bloemen, vijftig verschillende groenten 
per jaar, met voldoende smaak en variatie. Die worden 
verkocht in het winkeltje, maar je kunt bij ons ook 
een abonnement op een groentepakket nemen. Die 
bestaan uit vier hoofdgroenten en een bij-groente. 
Alles vers van het veld.” Het eindproduct gaat naar 
de consument, maar ook naar De Bron, het eetcafé 
van Traverse. Koen: “En 13 restaurants in de regio 
zoals Auberge du Bonheur, Monarh en Waanzinng 
nemen onze producten af. Dat nemen we mee in ons 
teeltplan.”

zUIDERzWAM
En ook vrijwilliger Jacqueline van Eerd teelt. 
zuiderzwam heet haar bedrijfje. In een vrolijke 
circuswagen groeien oesterzwammen op koffiedrab. 
Een apart gezicht. Dezelfde horeca waar ze koffiedrab 
ophaalt neemt graag de oesterzwammen af; 
zowel bij De Spaarbank als bij Villa Pastorie sieren 
ze in een of andere vorm de kaart: “Geen wonder; 
oesterzwammen geteeld op koffiedrab zijn de 
biefstukken onder de paddenstoelen”, zegt Jacqueline.
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IEDEREEN IS WELKOM
Ut Rooie Bietje houdt ook geitjes en kippen. Koen: “We krijgen mobiele 
kippenhokken en zetten onze kippen in als onkruidverdelgers.” Iedereen is 
welkom in de tuin om eens een kijkje te nemen: klanten, buren en voorbij-
komend fietsverkeer aan de Koningshoeven. Koen: “We willen de vooroordelen 
over dak- en thuislozen wegnemen en tegelijkertijd biologisch eten 
uitdrukkelijker op de kaart zetten. Daar doen we het allemaal voor.”
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biologische tuinderij Ut Rooie bietje
koningshoeven 62, tilburg

zie ook www.utrooiebietje.nl
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Weduwe van 64 is op zoek naar een leuke gezellige 
man die graag eens mee wil fietsen of wandelen 
maar die ook van huiselijkheid en samen lachen 
houdt. Samen dingen ondernemen is toch leuker 
dan alleen. Ben jij die man tussen 64 en 69 jaar? 
Ik zou zeggen; ga ervoor, wie weet wordt het heel 
gezellig! Reacties onder nummer 2017-2-1.

68-jarige man (omgeving De Blaak) zoekt een 
maatje van ongeveer dezelfde leeftijd om leuke 
dingen mee te doen zoals: wandelen in de bossen, 
fietsen, kletsen, het bezoeken van musea, markten, 
terrasjes, de kermis etc. Interesse? Schrijf me dan 
onder nummer 2017-2-2.

77-jarige man zoekt een mannelijk of vrouwelijk 
vakantiemaatje om met de auto te reizen in 
binnen- of buitenland. Wilt u dit ook? Schrijf me 
dan onder nummer 2017-2-3.

Ben jij tussen de 55-63 jaar en een slanke, oprechte, 
serieuze, sociale, gezellig en spontane vrouw? zoek 
je ook nog geborgenheid en genegenheid in een 
latrelatie? Hou je van sfeer en gezelligheid dan 
zoek ik jou en jij mij. Ik ben Ed, een goed uitziende 
leuke, spontane, verzorgde man. Ik ben serieus op 
zoek naar een lieve vrouw/maatje voor een lat-
relatie met juiste inhoud. Serieuze spontane reactie 
met telefoonnummer is altijd antwoord. 
Reacties onder nummer 2017-2-4.

Ontmoetingsactiviteit voor vrouwen 65+
Tot aan de zomervakantie organiseert Feniks een 
ontmoetingsgroep voor vrouwen die in de AOW-
fase zitten. Op de woensdagmiddagen van 14.00 
– 15.30 uur. Een praatgroep over alle onderwerpen 
die met deze leeftijdsfase in verband staan. Onder 
het genot van koffie of thee. Een kleine bijdrage 
van €1,50 is hiervoor gewenst. Aanmelden via  
T 013 542 18 96 of info@fenikstilburg.nl  
Feniks Emancipatie Expertise Centrum,  
NS Plein 17, Tilburg

Wie heeft er interesse in ansichtkaarten en foto’s 
van Frankrijk? U kunt contact opnemen met 
T 013 203 40 21.

Gratis af te halen: schoenendoos met borduur-
patronen. Het liefst schenk ik het aan een hobby-
club of klooster. Inlichtingen: T 013 468 25 06.

De Gangmaokers, het huisorkest van zorgcentrum 
Den Herdgang in Tilburg, is naarstig op zoek naar 
een tamboer voor de kleine trom. De bedoeling 
van het orkest is om ouderen af en toe een leuke 
en gezellige middag/avond te bezorgen. Repetities 
zijn op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur in 
Den Herdgang. Heb je interesse of wil je meer 
informatie, neem dan contact op met Anny Hamers
T 013 535 52 07 of  06 251 24 705. 

Heeft u antieke engeltjes, rozenkransen, 
kruisbeelden, kortom religieus erfgoed en wilt u 
daar afstand van doen? Neem dan contact op met 
Joop Knops T 013 785 13 28.

Maydoon is een mannenkoor dat Ierse folksongs en 
pubsongs ten gehore brengt. Maken momenteel 

OP ZOEK NAAR CONTACT|  
VRAAG & AANBOD

CONTACT

GEZOChT | GEVRAAGD

DE DRAAD 
kWIjt ?
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gebruik van orkestbanden, maar de opzet is om 
de nummers live muzikaal te gaan begeleiden. Wij 
zijn dan ook op zoek naar muzikanten die de banjo, 
viool, blokfluit, accordeon en de gitaar kunnen 
bespelen. We repeteren op maandagavond in 
wijkcentrum Koningshaven van 19.30 – 21.30 uur. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Laurens Schapendonk via T 013 542 03 12.

Het Ratjetoekoor is op zoek naar een ervaren en 
enthousiast accordeonist/toetsenist (m/v). Wij zijn 
een gezellig koor, het repertoire bestaat uit zowel 
Nederlandse als anderstalige liedjes, waaronder 
ook liedjes uit de jaren ’60 en ’70. We repeteren op 
woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in MFA De 
Poorten. Contact via  Anny Hamers T 013 535 52 07 
of 06 251 24 705.

Ik ben op zoek naar het borduurpatroon met 
beschrijving van een vogelhuisje van Marjolein 
Bastin. Eventuele kosten worden vergoed. Contact 
via T 013 533 42 87.

Te koop: diverse handwerkmaterialen; lage prijzen! 
Onder andere D.M.C. Anker borduurzijde, Perlé-
garen, haakgaren, breikatoen en rood Aidagaas. De 
opbrengst is voor een goed doel. Inlichtingen:  
T 06 450 40 800.

Lederen relaxfauteuil te koop. Electrische 
bediening en in prima staat! Prijs nader overeen te 
komen. Thuisbezorgen is mogelijk. Informatie via  
T 06 511 95 198.

Wie heeft interesse in een sfeerhaard met 
vlameffect. Geeft veel warmte en is zuinig in 
elektriciteitsverbruik. Bediening met 3 schakelaars 
en kan tegen een wand worden geplaatst. 
Afmeting 67 x 44 x 28 cm. Prijs € 40,00. Inlichtingen 
via T 013 570 34 53. 

Kleine Winkler Prins encyclopedie te koop; 
compleet 20 delen in goede staat met rode omslag.
€ 20,00. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met T 013 455 44 87.

Aangeboden; tien legpuzzels van ieder 1000 
stukjes. In een koop € 20,00.
Inlichtingen: T 013 571 34 21

Red uw video’s! laat ze digitaliseren op een DVD. 
Video’s; VHS, VHS-C, Hi8, Video 8 DV minibandjes. 
Ook mogelijk voor muziekcassettebandjes. Snel en 
betrouwbaar. Voor meer info; Jac van de Velde via  
T 06 303 82 142 of vdv@ziggo.nl

TE KOOP

Ook een gratis advertentie zetten in deze 

rubriek? Dat kan (schriftelijk) via redactie 

De Draad, Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 

of via dedraad@contourdetwern.nl 

Reageren op een contactadvertentie? 

Schrijf een brief naar redactie De Draad, 

Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg en zet in 

de linkerbovenhoek van de envelop het 

nummer van de advertentie waarop u wilt 

reageren, bijvoorbeeld 2017-1-1.  

Wij sturen uw brief dan ongeopend door.
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www.puur-culinair.nl
Ontvangt u onze maaltijden graag thuis 
en/of heeft u vragen? Bel gerust naar 
013-464 54 46. Wij helpen u graag!

Met passie voor het vak 
zorgen we graag voor 

uw verse, verantwoorde 
en vertrouwde maaltijd 

thuis! 

Verse & verantwoorde gerechten
Daarmee bereiden onze koks uw 
maaltijden volgens de moderne sous-vide 
kooktechniek. Verse, ambachtelijke 
uitstraling en pure smaken blijven 
behouden. 
Uw maaltijd is extra gezond door maxi-
maal behoud van vitamines en mineralen, 
en door werking van natuurlijke zouten 
voegen we er gemiddeld 75% minder 
zout aan toe. 
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Kiezen 
Keuze uit ‘Puur voor U’ producten (in 
losse verpakkingen) of  ‘Menu op maat’. 

Bestellen
Bestel via menukaarten, 
bestelformulieren of op internet.

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

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

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

Vertrouwd
We selecteren per seizoen voor u 
de beste ingrediënten en eerlijke 
producten, waar mogelijk van 
lekker dichtbij (Dongen, Diessen 
en Goirle). Deze ondernemers 
hebben dezelfde passie voor hun 
product als wij en dat proeft u!

Uitgebreide keuze
U kiest uit een keur van diverse 
gerechten, maar u kunt ook 
aangeven of u kleine of grote 
porties wenst. Volgt u een dieet, 
bijvoorbeeld glutenvrij, eiwit-
beperkt of eet u graag vegeta-
risch: ook hierin is een breed 
assortiment voor u beschikbaar.
Bij Puur Culinair bepaalt u zelf 
hoe uw maaltijd wordt samenge-
steld. Wij variëren, zodat u kunt 
combineren.

Met gemak een goede 
maaltijd thuis

Wij verzorgen de workshop op aanvraag. 
Voor meer informa  e: info@rodekruis  lburg.nl of 013 5425163

In onze workshop ‘Risico’s in en om huis’,  leert u van alles over noodsitua  es 
die in en om uw huis kunnen ontstaan. Zo bent u al  jd goed voorbereid.

Noodsitua  e! 
Geen paniek. 

rodekruis.nl/  lburg

✓interac  ef

✓gra  s
✓prak  sche  ps ✓voor senioren

✓u krijgt een persoonlijk noodplan



Sterk Huis geeft mensen 
de kracht en middelen 
om zichzelf vanaf de 
fundering weer op te 
bouwen. Krachtiger dan 
ooit. Daarmee worden 
ingewikkelde problemen 
rondom veiligheid en 
ontwikkeling voorkomen. 

Kompaan
en de Bocht
Werkt aan

Sterk
Huis

Veilige en warme opvang        Deskundige en innovatieve behandeling        Sterk in school en werk

Een grote groep partners 
en vrienden helpt mee aan 
het realiseren van Sterk 
Huis als locatie én visie. 
Wordt u ook een vriend 

van Sterk Huis? 
Uw steun is welkom!

www.sterkhuis.nl

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.



tIlbURGsE bUURt-  
& mOEstUINENQUIz 
Interesseren moestuinen je geen biet of kriebelen nu al je groene vingers? 
In dat laatste geval, doe onze groene quiz en test je kennis van Tilburgse 
buurt- en moestuinen. Welke letter correspondeert met welke foto?  
Win een prijs met een groene gedachte!

A. We lusse ze Grúún (De Reit)
B. Hof van  Puccini (Stokhasselt)
C. Stadstuin Piushaven (Centrum)
D. Buurtmoestuin Theresia
E. Ut Rooie Bietje (Koningshoeven)

Stuur de juiste lettervolgorde  
voor 5 juni naar: Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444, 5038 CH, Tilburg  
of naar dedraad@contourdetwern.nl
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DOE DAT SPIJKERBED  
DE DEUR UIT!
veel mensen denken dat slapen op een hard matras gezond 
voor je is. Dat is echter een pijnlijk misverstand. Slaap je 
op een hard of juist een doorgezakt matras? En word je ‘s 
ochtends wakker met pijn in je onderrug? Dan is het tijd 
voor advies van de slaapvoorlichter.

door de redactie / beeld Dennis Buster

Bij de ideale rusthouding dient de wervelkolom volledig in balans te liggen. Dat bereik je 
niet met een te hard of doorgezakt bed. Karin van slaapwinkel Ditvoorst beaamt dat: “Ieder 
lichaam en iedere rug is anders. Het lichaam rust het beste als geen enkele spier gespannen 
is. Slaap je bij een te hard matras op je zij dan ligt de wervelkolom in een kronkel. Er komt een 
ongewone druk op de tussenwervelschijven en je staat met pijn in je rug op. Dat geldt ook 
voor een doorgezakt bed.” Ook het verschil tussen man en vrouw is er een van dag en nacht. 
“Een vrouw kan een andere stramheid van matras nodig hebben dan een man, vanwege haar 
andere lichaamsbouw. Daar denkt men vaak niet aan.”

De slaapvoorlichter geeft advies op maat. Die kijkt naar je rugklachten en bepaalt welk bed 
het best bij je past. “Goed slapen is mede afhankelijk van een goed matras en bedbodem, 
gecombineerd met een goed hoofdkussen. Een zacht bed behoeft een zacht kussen, omdat 
de schouder dieper wegzakt. Bij een hard bed adviseren we een steviger hoofdkussen. 
Daarnaast is de slaaphouding ook van belang bij de keuze van een kussen.” 

SLAAPKLIMAAT
Ook het slaapklimaat is essentieel voor een goede nachtrust. Kies voor natuurlijke materialen. 
Karin: “Bij een dekbed geeft dons een isolatie die ’s zomers de warmte tegenhoudt en  
’s winters de kou. Daarnaast neemt dons ook vocht op. Mocht er dan toch te veel of te weinig 
dons in het dekbed zitten dan passen wij het dekbed aan in ons eigen dons-atelier. Mensen 
met een allergie kunnen kiezen voor synthetisch materiaal of voor een speciale tijk; Nomite, 
die is speciaal bedoeld voor mensen met een huismijtallergie.”  

Een hard of zacht matras? Spiraal, lattenbodem of boxspring? Wol of dons? Een nekrolkussen 
tegen nekklachten? Heb of krijg je slapeloze nachten door de keuzestress? Geen nood, bij 
Ditvoorst kun je proefslapen. “Niet dat we je hier s’ochtends een ontbijtje op bed brengen”,  
lacht Karin, “maar je kunt het slaapsysteem op proef zes weken thuis proberen of het goed 
bij je past. Mocht het onverhoopt minder bevallen, dan gaan we samen kijken wat hieraan te 
doen. Want wij rusten niet voordat onze klant goed slaapt.”
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tekst & fotografie Joep Eijkens

DE PAssIE VAN  
RoB BeRkel

Breng de mensen niet naar het museum, maar het 
museum naar de mensen. Dat is de gedachte achter 
de Wonderboxen van de Tilburgse stichting Lorenzetti. 
zorgcentrum zwijsen mocht het spits afbijten. Daar 
waren de afgelopen maanden de eerste Wonderboxen 
te zien met gebruiksvoorwerpen uit de jaren vijftig en 
zestig. “Die voorwerpen kunnen helpen om herinneringen 
terug te halen bij de bewoners”, zegt Rob Berkel, de 
drijvende kracht achter het bijzondere project. “Maar we 
hebben ook Wonderboxen waarin kunst tentoongesteld 
kan worden en Wonderboxen voor educatieve doeleinden 
– het zijn mobiele mini-museums waarmee je alle 
kanten op kunt.” Er zijn weinig mensen in Tilburg die zo 
gepassioneerd kunnen praten over beeldende kunst en 
bijzondere verzamelingen als Rob Berkel. Na jarenlang 
gewerkt te hebben als grafisch ontwerper, onder meer voor 
Artis en het Tropenmuseum in zijn geboortestad Amsterdam, 
werd hij begin jaren negentig directeur van Scryption, het 
inmiddels helaas verdwenen Tilburgse museum voor schrift. 
Toen al was hij een grote verzamelaar van zeer uiteenlopende 
voorwerpen; van schelpen tot oude foto’s. “Vanaf m’n tiende 
verzamel ik al”, zegt hij, “het begon met vogelveren.” Sinds 1997 
is zijn omvangrijke collectie verzamelingen ondergebracht in 
de stichting Lorenzetti. Bij het runnen daarvan krijgt hij veel 
hulp van vrijwilligers. Berkel gebruikt de diverse verzamelingen 
– kunst, design, fotografie en natuur - zowel voor publicaties als 
tentoonstellingen. zo organiseerde hij in 2003 de omvangrijke 
tentoonstelling ‘Labyrinth’ in de voormalige textielfabriek van 
Eras aan de Goirkestraat. Nog grootser van opzet was de expositie 
‘Observatorium’ die hij combineerde met het liefst 12 zondagen 
durende Eclips Festival waarin diverse genres van muziek en dans 
de revue passeerden. De Lorenzetti-collectie is ondergebracht in 
een oud schoolgebouw waar Berkel zijn modefotostudio heeft en 
waar ook de Wonderboxen gebouwd worden. “Aan Lorenzetti heb 
ik een dagtaak”, besluit hij lachend. “Soms vraag ik me wel eens af 
waar ik het allemaal voor doe. Ik zou ook kunnen gaan golfen maar 
zo zit ik niet in elkaar. Ik breng nu eenmaal mensen graag in contact 
met kunst en cultuur. Wat ik eigenlijk doe is: verhalen vertellen 
met beelden. Dat probeer ik met die Wonderboxen ook. Binnenkort 
worden er een paar geplaatst op basisscholen en in de bibliotheek. 
Trouwens, ook andere zorgcentra hebben er belangstelling voor zoals 
het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis.”

tekst & fotografie Joep Eijkens
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Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

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

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

Met het passen 
van de kleding 

helpen wij 
u graag een 

handje!

Geen vervoer? 
De ‘Haal&Breng 

service’ staat 
op afspraak 
voor u klaar!

Bij elke aankoop 
spaart u voor 
korting met 

onze populaire 
modecheques!

U heeft keuze 
uit een grote, 

zeer zorgvuldig 
samengestelde 

collectie!

Deskundig
advies

Persoonlijke 
bediening

Gratis
Taxiservice

Korting
sparen

Ruim
assortiment

Nieuwe 
voorjaars
collectie 

is binnen!

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

1

De 5 voordelen van winkelen bij Kampshoff Mode:

2 3 4 5

Eind 2016 won Lunchroom Carrousel de prijs 
voor de ‘lekkerste gehaktbal van Tilburg’. Niet 
zo gek, want deze bal is op grootmoeders wijze 
gemaakt en zit vol met verse ingrediënten.

Benieuwd naar deze lekkerste 
gehaktbal van Tilburg?

knip dan deze bon uit en geniet 
van een heerlijk broodje bal met 
een gratis tomatensoepje voor 
slechts €4,95 en lever hem in bij 
lunchroom Carrousel. 

Geldig in de maand mei en juni.  

openingstijden:  
door de week tot 17.30 uur, op  
donderdagavond tot 21.00 uur  
en op zondag van 11.00 – 17.30 uur 

SpECIAAL VooR DE 
LEzERS VAn DE DRAAD
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WAT U NOG MOET WETEN 
De Draad nummer 2, 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.

DE vOlGENDE DRAAD
De derde editie van De Draad wordt verspreid tussen 7 – 14 juli  
en de kopij voor deze editie sluit op 5 juni.

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 ook de reden.

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!
Wij zoeken ook uitbreiding van ons LEzERSPANEL. Vijf keer per jaar ontvangt u  
De Draad vers van de pers van ons, vergezeld van een vragenformulier.  
Graag zien wij dit dan binnen drie weken retour. U kunt zich opgeven  
via E dedraad@contourdetwern.nl

DE JUISTE OPlOSSING
van de puzzel in Vrijwilligers van Nu is: Vrijwilliger. De twee gelukkige 
prijswinnaars zijn mevrouw Smolders en mevrouw M. Prince uit Tilburg
Van harte gelukgewenst met uw prijs! 

RECTIFICATIE
Bij de rubriek De Passie over Nol van Loon zijn contactgegevens over  
Kookschool De Cantharel weggevallen. Het adres is: Hasseltstraat 209,  
T 013 542 23 54 of 06 251 407 67. zie ook www.de-cantharel.nl

DRINGEND GEZOCHT:  
BEZORGER vOOR DE DRAAD 
In het centrum van Tilburg, omgeving Piushaven. Daar moeten  
1500 exemplaren worden bezorgd. Hiervoor heeft u 1 week de tijd en  
u verdient hiermee ca €112,- per editie. De Draad verschijnt 5 x per jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Schoggers, 
T 013 583 99 99 of E brigitteschoggers@contourdetwern.nl

Reacties vóór 5 juni richten aan:  
Redactie De Draad p/a ContourdeTwern, Spoorlaan 444,  

5038 CH, Tilburg. T 013 583 99 99 of  
dedraad@contourdetwern.nl   

Zie ook: dedraadmagazine.nl
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Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/samenbankieren of neem contact op met ons.

Bij Rabobank maken we ons sterk om iedereen zo lang mogelijk mee te laten doen.

Dus hebben we de Random Reader Comfort met extra grote knoppen en een

spraakfunctie. Voor uw toegang tot online bankieren. 

Zelfstandig blijven bankieren.

Met de 
Random Reader
Comfort.

Zo lang
mogelijk

meedoen.


