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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

OOK  VOOR

VERHUUR

1. de juiste zitdiepte
2. de juiste lendensteun
3. de juiste zithoogte
4. de juiste armleggerhoogte
5. de juiste zithoek

De 5 basis voorwaarden
voor verantwoord zitten
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Voorkom klachten door juiste zithouding

Zoek je IemAnd 
dIe jou beGRIjpT?
Kom dan eens langs bij Het Kiemuur. Een 
ontmoetingsplek voor contact, steun en advies: elke 
week te vinden in het wijkcentrum of een locatie bij 
jou in de buurt.  Zonder wachtlijst, je kunt gewoon 
(gratis) aanschuiven. We zien je graag!

Meer informatie?  
Kijk op www.hetkiemuur.nl of bel  

06 159 044 92. Je kunt je vraag  
of opmerking ook mailen naar 

info@hetkiemuur.nl

SUZANNE:
ELKAAR 

STEUNEN 
VOELT GOED

SUZANNE:
ELKAAR 

STEUNEN 
VOELT GOED
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INHOUD In september is weer eens onderzoek gedaan 
naar ons contact met de buren en –schrik 
niet – 20% had niet of nauwelijks contact met 
hun buren. De tendens was, zoals zovaak: 
ojee als dat maar goed gaat maar je hoeft 
maar even te googelen om te vernemen dat 
Nederlanders steeds meer doen voor hun 
buren ( 3 miljoen, staat in dagblad Trouw). 
En dat de meeste Nederlanders dik tevreden 
zijn met hun buren (Buurttafel Aviko). 91% 
maakt wel eens een praatje, 4 op de 10 
drinkt wel eens koffie, 1 op de 10 een borrel 
en 17% eet wel eens met de buren. Dus al 
die cijfers zeggen niet zoveel. Bovendien, 
kijk een paar afleveringen van De Rijdende 
Rechter achter elkaar en vraag je af wat die 
langdurige en intensieve bespiegelingen over 
het snoeien van rozenstruiken, al dan niet 
verhogen, verlagen, verbreden of afwijken 
van de schutting en afdwalende etensgeuren 
nu werkelijk aan je leven toevoegen. Ook 
al heb je dan 100% contact met je buren. 
Steek dan liever energie in Burendag. Een 
jaarlijks terugkerend fenomeen op de vierde 
zaterdag van september. Met activiteiten als 
een buurttafel, fietstochten, bbq’s maar ook 
een vlog maken waarin elk gezin in de straat 
iets vertelt over hun achtergrond, hobby’s 
en gewoontes. Première op de Burendag! 
Meesterlijk idee. 23 september was te vroeg 
voor deze Draad (maar let op onze site!). Maar 
in de geest van Burendag haken we aan met 
artikelen zoals Goede Buren in de Reeshof, 
Klussen met de buren, Samen Sterk in Zuid en 
de recente Vervoerswaaier in Udenhout, die er 
alles aan doet om het isolement van kwetsbare 
dorpsbewoners te doorbreken.

Een goede Buur(T), want daar streven we met 
z’n allen toch zeker naar?

Betty Montulet

VOORWOORD

RUbRIekeN
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Goede Buren

Het hele gezelschap woont in een gezellig appartementencomplex 
in de Reeshof: “We wonen hier fantastisch en willen nooit meer 
weg!” Strikt genomen zijn ze geen buren maar wonen ze op 
dezelfde galerij: “Contact heb je hier snel”, verduidelijkt Marian, 
“wij praten met iedereen.” Ze steken de helpende hand uit waar ze 
maar kunnen. Buurvrouw Joke is bijna 93, nog zeer vitaal maar haar 
man heeft Alzheimer. Daar heeft ze het druk genoeg mee, gelukkig 
brengt Peter hen zonodig met zijn auto naar het ziekenhuis: “Zo’n 
gedoe als ze met de bus moeten”, vindt hij. Ondertussen breit Marian 
poppen en speelgoedbeesten voor klein- en achterkleinkinderen 
van haarzelf en haar buurtjes: “Zo mooi zie je het in de winkel 
niet”, vindt Joke, “ach, het zijn zulke lieve mensen, ze staan altijd 
voor je klaar.”Ans Dikmans, (“Ik zie heel slecht en ik loop heel slecht 
maar verder gaat het goed”), prijst Marian en Peter ook omdat 
ze anders voor het inzetten van een nieuwe lamp haar kinderen 
moet latenopdraven: “En die hebben het al druk genoeg.” Terwijl 
Marian haar ogen indruppelt zegt ze: “Maar ik vraag het niet eens 
hoor, Marian doet het gewoon.” Marian maakt in haar huis datgene 

Tekst Betty Montulet & 
 fotografie Hans Peters

een goede buur 
is beter dan een 

verre vriend. een 
cliché wellicht maar 

des te meer van 
toepassing op de 

kwieke zeventigers 
Peter en Marian 
Maijen volgens 

hun buren Joke 
klaverstijn (92) 

en Ans Dikmans 
(88). Sterker nog: 

inmiddels zijn 
ze met  Peter en 

Marian heel goed 
bevriend geraakt.
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schoon waar de thuiszorg niet aan toe komt en gaat mee naar Albert Heijn: “Ik ben 

zorgzaam opgekweekt, was de oudste van 11 kinderen.” Op stap gaan samen doen ze niet 

maar regelmatig drinken de dames een bakje koffie samen: “Gezellig rond de keukentafel, 

dan kan iedereen zijn hart uitstorten”, zegt Marian. Ondertussen laat Peter de honden uit 

van diverse dames in het complex en assisteert hij de huismeester. “Het is wel jammer 

dat hij geen TV’s kan maken”, grapt Joke. Bij Peter is sinds enige tijd een ernstige ziekte 

geconstateerd en hij moet rustiger aandoen: “Maar stilzitten kunnen we niet, daarom 

zetten we ons in voor onze buren.” En tot wederzijds genoegen: “Ik heb nog nooit  in mijn 

leven zulke goeie vrienden gehad!”, verklaart Ans Dikmans.
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Wies Dorgé (82) is 

een heel bijzondere, 

positief ingestelde 

Tilburgse. 42 jaar 

van haar productieve 

leven bracht ze door 

in het oosten van 

Ghana waar ze als 

‘miss Dodzi’ diepe 

sporen naliet. Dodzi 

is de verbastering 

van haar voornaam 

Louise en wil zeggen 

‘moed’. Want moed 

moet, vindt Wies.

Sinds vorig jaar is ze terug in Tilburg en is ze in de weer met Syrische 
vluchtelingen. Wies is voor de WO II geboren in een arbeidersgezin en weet 
wat het is om weinig te hebben: “Bovendien was mijn vader een socialist in 
het katholieke Zuiden. Thuis hadden we het niet erg breed.” Zomaar op een 
dag op een zonovergoten hei kwam het geloof over haar en, ondanks haar 
niet- religieuze achtergrond, trad ze in bij JMJ, een klooster in Den Bosch. 
Ze kon daar studeren, wat anders misschien lastig was geweest in die tijd. 
Na vijf jaar verliet ze het klooster en werd maatschappelijk werkster: “Mijn 
beginsalaris was toen al drie keer wat mijn vader ooit kreeg. Een ding wist ik 
zeker: ik wilde in ieder geval geen materialist worden. Geld heeft me nooit 
bijzonder beziggehouden.” Afrika trok haar en in 1971 werd ze door Memisa 
uitgezonden naar Ghana. Ghana was toen een betrekkelijk nieuwe natie, in 
1957 opgetrokken uit de voormalige Britse kolonie Gold Coast en een deel 
van Brits Togoland.

HENGEl, GEEN VIS
En kwam meteen in een cholera epidemie terecht. Wies: “Het was natuurlijk 
allemaal niet erg hygiënisch, vooral niet naar Nederlandse normen. En basic: 
te weinig water, geen elektriciteit. Ik nam dan ook mijn petje af voor de 
nurses daar. Mijn taak was het halen van de infusen in de hoofdstad Accra 
met mijn Volkswagen Kever. En uiteindelijk bij gebrek aan beter dreven we 
infusen van kokosnotenmelk straightaway de bloedbaan in.” En met succes 
want het sterftecijfer bleef beperkt tot 2 %. Van 1972 tot 1990 werkte Wies 
als maatschappelijk werkster in dienst van het diocees. Al snel besefte ze dat 
ontwikkelingswerk moet bestaan uit het geven van een hengel in plaats van 
vis. Wies: “En net zo belangrijk: dat je moet instrueren om die hengel op de 
juiste manier te gebruiken.”  

Groeten uit

Tekst Betty Montulet
 & fotografie Hans Peters



MUSKIETENNETTEN 
In de turbulente regio van West Afrika is Ghana 
een relatief stabiel en vredig land. En inmiddels 
een van de opkomende economieën met goud, 
olie en cacao als belangrijkste exportproducten. 
“Maar ik maakte ook de rampjaren mee van 
1973 tot 1983 toen je niks meer kon kopen, 
alleen onder de toonbank ”, zegt Wies die al die 
jaren in de Voltaregio zat, een straatarm gebied, 
ingeklemd tussen het Voltameer en buurland 
Togo. Wies: “Met hoge werkeloosheid, slechte 
gezondheidszorg, gebrekkig onderwijs en wijd 
verbreid analfabetisme. De meeste dorpsbewoners 
werken voor niet meer dan een paar euro per dag 
in de landbouw.” Ze kreeg de opdracht om een 
beroepstraining voor schoolverlaters op te zetten 
en begon een naaiatelier voor jonge Ghanese 
vrouwen om verpleegstersuniformen te maken. 
Wies: “Op de lange duur werden dat lakens, slopen, 
schooluniformen en muskietennetten, vooral 
die laatste scoorden. Sommige van mijn pupillen 
verdienden al gauw meer geld dan hun hele familie 
bij elkaar!” 

AfRIKA IN HET BlOED
“Na 20 jaar had ik wel door dat ze nooit de 
verantwoordelijkheid zouden nemen als ik 
bleef”, zegt Wies die rond 1990 terugkeerde naar 
Nederland. Tot haar blijde verrassing stond er twee 
ton op haar Nederlandse bankrekening. Haar al 
die tijd doorbetaalde salaris waar ze niet bij had 
stilgestaan! Daarvan kocht ze een huis in Oerle 
en de rest werd overgemaakt naar Afrika. Maar 
verder kwam ze van een koude kermis thuis want 
werk krijgen, zelfs vrijwilligerswerk, lukte niet: “Ze 
zeiden keihard dat ik hier niet meer paste. En het 
maatschappelijk werk zei ronduit dat ze niet met 
mij verder wilden.” Toch ging ze naailessen geven 
aan Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen in haar 
wijk: “Maar ik kon hier niet meer aarden. Steeds 
voelde ik hoe Afrika aan me trok. Mijn diepste 
gelukservaringen hebben zich daar afgespeeld: het 
zonovergoten kleuterschooltje verzameld rond de  
baobab. De meisjes zingend onder de huishoudles. 
Ach, in Ghana lachen de mensen ondanks de 
armoe, hier kijken ze zuur want ze beseffen niet 
hoe goed ze het hebben.” 

>>>



NGO 
In 1992 ging ze dan ook terug. De bisschop bood 
haar huisvesting aan in het dorp Golokuati. 
Sindsdien zette ze zich niet alleen in om onderwijs 
van de grond te krijgen maar ook voor de aanleg 
van elektriciteit, drinkwatervoorzieningen, 
de gezondheidszorg en de economische 
zelfstandigheid van vrouwen.  Wies: “Dit leidde in 
2000 tot de oprichting van de Dodzi coöperatie, 
een NGO ( een organisatie, onafhankelijk van de 
overheid, red.) met als doel allerlei initiatieven 
die mensen zelf hebben, te ondersteunen. Met 
als nevendoel de  dorpsbewoners te weerhouden 
van de trek naar de grote steden waar ze terecht 
zouden komen in de criminaliteit en prostitutie.” 
Deze NGO bouwde inmiddels 27 schooltjes, 
een brug en voorzag een heel dorp van een 
waterleiding met tappunten. 

My fAMIly NEEDS ME
Wies: “Ik heb alles meegemaakt in Afrika: een 
gepensioneerde vrouw die altijd voor haar 
kleinkinderen zorgde, leende geld van me voor 
hun opleiding en is dat iedere maand stipt terug 
komen betalen. Maar ik heb ook een Afrikaanse 
weesjongens met een handicap in huis gehad die 
me bestalen. Hoewel ze dankzij mij een operatie en 
een middelbare schoolopleiding kregen. Waarom 
kwamen die jongens op mijn pad? Daar moet 
een reden voor zijn.” Om fondsen te genereren 
voor Dodzi is in 2011 de stichting Help Helpen 
(SHH) opgericht, die inmiddels al ruim 9 ton heeft 
opgehaald voor de projecten in de Volta regio.

Dankzij de Dodzicoöperatie en de Stichting Help 
Helpen waarin ze nog steeds een adviserende rol 
heeft, kon Wies met een gerust hart definitief terug 
naar Nederland. Haar zussen waren dolblij: ‘My 
family needs me now’ was dan ook haar excuus 
aan de bedroefde Ghanezen en dat begrepen 
ze als geen ander. Want Afrikanen leven nog 
erg in familieverband.Wies tenslotte: “Ik voel 
me bevoorrecht dat ik hier deel van heb mogen 
uitmaken. Ik kijk op zo’n mooi leven terug, daar kan 
ik alleen maar dankbaar voor zijn.”

8  | De Draad 

Herinnering aan Ghana

Zelfgemaakte collage van Wies



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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VOOR ADVIezeN IN De bUURt
Weet je de weg niet in het woud van financiële regelingen en subsidies of heb 
je vragen over sociale problemen? Ga dan langs bij de wijkcentra. De sociaal 
werkers / adviseurs van ContourdeTwern zijn een vraagbaak voor alles wat 
met wonen, zorg en welzijn te maken heeft en komen als het nodig is ook bij je 
thuis. Zoals Banu Evgincan dat doet in de wijken het Zand en de Reit.

tekst & fotografie Hans Peters

Bij Banu Evgincan kun je onder meer terecht voor 
informatie over wonen, de Meedoenregeling, 
zorgtoeslag, thuiszorg, aanvragen voor de 
Regiotaxi maar ook voor activiteiten in de wijk. 
En ondersteuning bij een initiatief of idee. Banu 
heeft dankzij jarenlange ervaring als sociaal werker 
een grote kennis van de sociale kaart en weet als 
geen ander wat er speelt in de wijk. Banu: “Mijn 
doelgroep is heel breed. Van ouderen tot mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, 
mantelzorgers, vluchtelingen tot jongeren.”   
In wijkcentrum ’t Sant is een inloopspreekuur. Banu: 
“Ik ben er puur voor de mensen uit het Zand en de 
Reit. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan verwijs 
ik je door naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Ik 
kan ook meehelpen bij het invullen van de huur- 
en zorgtoeslag. Ik bemiddel bij het verkrijgen van 
diensten en financiële regelingen. Bijvoorbeeld of je 
niet teveel betaalt aan de thuiszorg. Of dat de hoogte 

van de huur en / of zorgtoeslag klopt. Heb je echt 
moeite met het invullen van de formulieren, dan 
verwijs ik je door naar de formulierenhulp. Vooral 
voor vluchtelingen of anderen met taalproblemen 
is dat best moeilijk; probeer maar eens het woord 
‘beschikking’ te vertalen. Soms word ik bijgestaan 
door een tolk.”

BEKEND GEZICHT IN DE WIJK
En met netwerkpartners als mantelzorgconsulenten, 
huismeesters, andere sociaal werkers en medewerkers 
van loket Z en de Toegang verloopt de samenwerking 
soepel. Ze kennen elkaars kwaliteiten en iedereen 
heeft zijn eigen specialiteit. Bijvoorbeeld bij het 
opsporen van eenzaamheid en armoede. Banu: 
“Ik ben een bekend gezicht in de wijk en dat wekt 
vertrouwen. Heel wat wijkbewoners kennen me 
inmiddels.”  Zo was ze op huisbezoek bij een man die 

10  | De Draad 
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erg geïsoleerd was geraakt. “Die heb ik meegenomen naar huiskamer De Ontmoeting in het wijkcentrum. Ik heb 
hem voorgesteld en om hem niet helemaal uit zijn comfortzone te trekken, ben ik even gebleven. Maar hij komt 
er nog steeds en ik ben daar blij mee. Gisteren nog heb ik een vrouw die pas weduwe is geworden, geholpen met 
een doorwijzing naar loket Z voor een aanvraag voor de Regiotaxi. Krijgt ze die, dan kan ze bijvoorbeeld naar 
een activiteit als het Netwerk Weduwen en Weduwnaars in MfA De Poorten.”

lEf HEBBEN
Soms duurt ondersteuning langer, vooral bij eenzaamheidsproblematiek. En soms gaat die in sneltreinvaart: 
“Vorig jaar kwam een mevrouw met financiële problemen bij me. Ik heb haar daarin bijgestaan en haar opge-
geven voor een taalcursus. Nu is ze vrijwilliger bij de thuisadministratie en helpt ze mensen in eigen taal,” zegt 
Banu trots. “En gisteren kwam een niet-Westerse mevrouw in het wijkcentrum voor hulp bij het aanvragen van  
de OV-pas. Ze zag een bezoekster voor mij aan en vroeg haar om hulp. En die hielp haar meteen. Dat vind ik zó  
lef hebben. Plus, er is meteen een connectie tussen twee wijkbewoners. Mooi om te zien hoe dat loopt.”

GEEN DAG HETZElfDE
In wijkcentrum ’t Sant zit ook loket Z. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen dit loket en het inloopspreekuur? 
Banu: “loket Z is van de gemeente voor vragen op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning). Zoals een CIZ-indicatie of een aanvraag voor een scootmobiel. Het is wel een voordeel dat we in 
hetzelfde pand zitten. Dan kan ik meteen doorverwijzen. Ook de Toegang heeft vrij dichtbij een spreekuur in 
Het Kruispunt in de wijk Wandelbos. Daar verwijs ik ook naartoe.” Geen dag is hetzelfde bij het inloopspreekuur. 
Vooral bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen kan het druk zijn. “Het ene moment verwijs ik iemand door 
naar de mantelzorgconsulent, het andere moment help ik een moeder met het aanvragen van studiefinanciering. 
Of ik ga, indien nodig, de eerste keer met iemand die in een isolement zit,   mee naar een activiteit in het 
wijkcentrum. Dit werk geeft mij enorme voldoening en motivatie om door te blijven gaan.”

“Het  

INlOOPSPReekUUR 

IS elke 

WOeNSDAgOcHteND 

VAN 11.00 UUR tOt 

12.00 UUR IN De 

zONNeHOf eN elke 

WOeNSDAgMIDDAg 

VAN 13.30  tOt 14.30 

UUR IN WIJkceNtRUM 

’t SANt”
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VAN Je bUReN  
kUN Je Het HebbeN

Alledaagse klussen kunnen een kwelling zijn. Helemaal als je een klein netwerk 
hebt, ziek bent of niet zo handig. Wat als je zo ziek bent, dat je deur niet uit kunt 
voor boodschappen? Of je moet naar het ziekenhuis, maar hebt geen vervoer. Wie 
kun je dan bellen? De vrijwillige Burenhulp van ContourdeTwern. Vrijwilligers 
uit jouw wijk die met liefde en plezier een klus voor je doen.

tekst & fotografie Hans Peters

Burenhulp is een onderdeel van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk in de wijk. In diverse wijkcentra 
zijn steunpunten waar je terecht kunt voor hulp bij 
een klus. Babiche Klijs van het steunpunt in MfA De 
Poorten: “Onze vrijwilligers helpen wijkbewoners uit 
Oud Noord bij kleine klusjes. De klus mag maximaal 
drie uur in beslag nemen en geen haastklus zijn, 
want we moeten tenslotte passende vrijwilligers 
zoeken. En we willen onze vrijwilligers al te 
spoedeisende of tijdrovende klussen besparen.” 
Babiche en haar collega Karin de Visser putten uit 
een vrijwilligersbestand, maar nieuwe burenhelpers 
zijn meer dan welkom.  

DAT VERDIENT EEN BlOEMETJE!
Een van de burenhelpers is Twan(70); hij woont al 
37 jaar in de Hasselt: “Sinds 2010 ben ik vrijwilliger 
bij ContourdeTwern. Eerst als barmedewerker bij 
MfA Het Spoor, later heb ik me opgegeven voor 
Burenhulp. Het incidentele en veelzijdige van dit 
werk spreekt me aan. De ene dag wit je een muurtje 
en dan weer help je iemand met het invullen van een 
belastingformulier of je doet boodschappen voor 
iemand die niet zo goed ter been is.”  Babiche en Karin 
zijn dan ook bijzonder blij met Twan. Zo blij dat hij 
vandaag een bloemetje   krijgt. Babiche: “Twan is van 
alle markten thuis. En hij kan ook bijna àltijd. Soms 
voelen Karin en ik ons bezwaard. Als we tevergeefs 
vijf telefoontjes naar andere burenhelpers hebben 
gepleegd en dan zeggen ‘zullen we dan toch Twan 
maar bellen’. Vandaar dit bloemetje!”  “Dat vind ik 
helemaal niet erg, ik moet niet, ik mag! En ik doe het 
voornamelijk voor mezelf. Ik haal hier zoveel uit. Ik 
heb na de klus vaak nog contact met de wijkbewoner 
en zelfs nieuwe vriendschappen gesloten. Maar 
natuurlijk ben ik wel heel blij met deze attentie,” zegt 
Twan bescheiden.  

KlUS GEKlAARD  
In de afgelopen jaren maakten enkele klussen 
behoorlijke indruk op Babiche: “Zoals die vrouw die 
net voor kerst haar muur gewit wilde hebben. Dat 
lijkt onmogelijk, maar op kerstavond stond toch een 
burenhelper op het huishoudtrapje. Na kerst kwam ze 
bijzonder blij MfA De Poorten binnen, met foto’s van 
de klusser en een bedankkaartje. Die dankbaarheid 
doet ons goed.”  De klus was toch maar weer mooi 
geklaard. Zo ook bij een man die stante pede moest 
verhuizen. Een zogenaamde hoarder: door alle 
verzamelde troep was zijn woning zo vervuild en 
verwaarloosd dat er vele plastic handschoenen aan 
te pas kwamen! Dit zijn wel extreme voorbeelden en 
dat doet Burenhulp tegenwoordig anders. Babiche: 
“Overal leer je van en we nemen ook niet meer alle 
klussen aan. Van vrijwilligers kun je gewoon niet 
verwachten dat ze gaan verhuizen of verbouwen. 
Nu knippen we de hulpvraag op in stukjes. Of we 
verwijzen door naar Klein Karwei in MfA Het Spoor 
of  Een Beter Stokhasselt in de IJpelaer. Die werken 
als een team. Bij een hulpvraag kijken zij wie binnen 
het team aan de slag kan gaan. Of met meerdere 
mensen kunnen gaan bij een grotere klus. Wij 
werken meer een op een.”    

DE VRAAG ACHTER DE VRAAG
Wordt er gebeld voor een hulpvraag, dan vragen 
Karin en Babiche door: “Is er echt niet iemand uit de 
naaste omgeving beschikbaar? Dan kom je er achter 
hoe geïsoleerd mensen kunnen zijn. Of hoe arm. 
En dan gaat het om de vraag achter de vraag. let 
wel, we zijn geen hulpverleners, maar hebben wel 
een groot sociaal team achter ons. Zoals het IMW, de 
Toegang of het Maatjesproject. Dan gaat Burenhulp 
verder dan alleen een klusje klaren en kun je mensen 
helpen om op de juiste plek te komen.” Twan: “Met 

>>>
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z’n allen ben je een groot sociaal netwerk. Ik heb ooit een Marokkaanse man 
geholpen met computerproblemen. Inmiddels ga ik met hem mee als hij vragen 
heeft voor de gemeente. Maar ik help ook een man met kanker en COPD. Ik 
breng hem naar de Voedselbank. Dat zijn allemaal contacten die buiten het 
steunpunt om gaan maar waar ik zelf heel veel voldoening uit put.” Babiche: 
“En dat is toch een win-win situatie. Dat zowel vrager als helper baat hebben 
bij de Burenhulp.” 

ook een klusje te klaren? of als vrijwilliger aan de slag? neem dan contact 
op met: Steunpunt Vrijwilligerswerk, mFA de poorten, Hasselstraat 194
open: ma, di en do van 9.00 – 12.30 uur, T 013 464 92 10 
Ieder Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt burenhulp. 
Zie www.vrijwilligerstilburg.nl voor een overzicht of bel T 013 549 86 46

Klusje geklaard. Iedereen blij!

>>>



KIEMUUR
DIcHtbIJ IN De WIJk

Het Kiemuur kent een echte groeispurt. Opgestart in 2014 zijn er 
inmiddels al in vele Tilburgse wijken ontmoetingspunten waar alle 
wijkbewoners terecht kunnen voor gesprekken met elkaar, advies 

en een luisterend oor.

tekst Betty Montulet en Hans Peters / fotografie Hans Peters

In MfA De Symfonie zitten iedere woensdag-
middag ervaringsdeskundigen Suzanne van Vugt 
en Jolande Roelofs klaar om buurtbewoners op te 
vangen. Suzanne: “Het is van belang dat iedereen 
zich bij ons thuis voelt. Wij zijn een wijkinloop 
voor zaken als wonen, dagbesteding, werk, 
sociale relaties en psychische gezondheid. Zo kan 
het Kiemuur een extra steuntje in de rug zijn.”

RUGZAK IN JE VOORDEEl
Ervaringsdeskundigen kennen het klappen van 
de zweep. Jolande verloor op jonge leeftijd 
haar ouders en kampte met posttraumatische 
stress en zware depressies, waardoor ze bijna 
de deur niet meer uit kwam. Suzanne: “Ik werd 
jarenlang traumatisch gepest, ook omdat vele 
verhuizingen in mijn jeugd het moeilijk maakten 
om vrienden te maken. Toen ik 24 was kreeg ik 
de diagnose ADD van de GGz en viel alles op zijn 
plek. Ik zie de diagnose dan ook niet als een last 
maar als aanvulling.” Suzanne en Jolande zijn 
opgeleid tot professionele ervaringsdeskundigen. 
Hun eigen, persoonlijke ervaringen met een 
ontwrichtende gebeurtenis hebben ze omgezet 
in ervaringskennis waarmee ze anderen kunnen 
helpen met hun herstel. Jolande: “Eindelijk 
kan ik de hulp bieden die ik zelf nooit kreeg. 
Onze rugzakken werken hier in ons voordeel. 
Je herkent eerder problemen, krijgt snel het 

vertrouwen, kunt over alles meepraten en bent 
op diverse vlakken inzetbaar. Mijn lijfspreuk is: 
‘De enige manier om te komen waar je wil zijn is 
om te zijn waar je bent.’ Suzanne: “Het geeft mij 
een kick om mensen op te zien bloeien en ze het 
gevoel te geven dat ze niet alleen staan.”

MASKERS Af
Corin Magielsen maakte zes weken geleden  
kennis met Het Kiemuur. Corin: “Ik kon die  
middag alleen maar huilen, maar niemand keek 
daar vreemd van op. Je mag hier je verdriet tonen 
en hoeft geen sociaal masker op.” Corin komt 
van ver. Ze had een heel slechte relatie met een 
man die haar het gevoel gaf niets waard te zijn. 
Ze zorgde voor haar zwaar gehandicapte zoon 
en raakte ook nog haar werk bij de thuiszorg 
kwijt. Corin: “Toen zat ik thuis, zonder sociale 
contacten, in een zwart gat alleen maar piekeren 
en te huilen.” De inloop van het Kiemuur deed 
Corin opbloeien: “Je krijgt aandacht en dat gaf 
mij een boost. Ik kan sinds kort weer lachen 
en doe vrijwilligerswerk bij woonzorgcentrum 
De Heikant. Daar deel ik eten uit en geef ik 
persoonlijke begeleiding. Ik ben blij dat ik 
weer terug ben in de zorg wat mij weer meer 
zelfvertrouwen geeft.” Suzanne: “Hoe helend het 
Kiemuur kan zijn bewijst Corin. Ik krijg daar nog 
steeds kippenvel van. 
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REGIE IN EIGEN HAND
Anneloes Haans bezoekt Het Kiemuur al langer. 
“En heb er al heel wat cursussen gevolgd 
zoals ‘Herstellen Doe Je Zelf ’ en ‘Werken Met 
Eigen Ervaring.’ Anneloes heeft een slecht 
huwelijk achter de rug. Ze werd lichamelijk 
mishandeld en misbruikt. “Maar ik ben altijd 
positief gebleven.” Het Kiemuur helpt haar: “Ik 
vind het interessant om over thema’s te praten. 
Ook leer ik graag nieuwe mensen kennen.” 
Jolande Roelofs: “Bij het Kiemuur werken we 
met gespreksthema’s als structuur, hoop, 
eenzaamheid en veiligheid. Soms blijkt dat 
mensen niet alleen naar de supermarkt durven 
te gaan en daar komt hier dan respons op. 
Aansluitend op wat je zelf hebt meegemaakt, 
relativeren de verhalen van lotgenoten jouw 
persoonlijk leed. Toch komt niet elke dag het 

herstelverhaal op tafel.” Suzanne: “Het kan ook 
over koetjes en kalfjes gaan of over muziek. Via 
thema’s als ‘De Droomboom’ en het bordspel 
‘Steekje los’ komen de ervaringen van iedereen 
vanzelf boven water.” Voor Anneloes was 
het halen van haar rijbewijs en vervolgens 
aanschaffen van een droomauto, de Toyoya 
Igo, een keerpunt. “Top! Eigen regie!” zegt ze 
triomfantelijk, “en nu ga ik ook nog een laptop 
kopen!” Jolande: “Empowerment, daar draait 
het hier om. Dat je het zelfvertrouwen krijgt om 
weer de regie in eigen hand te nemen.” Suzanne: 
“De naam ‘Het Kiemuur’ is niet voor niets 
gekozen: door ontmoeting en ondersteuning 
kan het zaadje binnenin ontkiemen, waardoor 
je zelfvertrouwen opbloeit. Je vindt herkenning 
en erkenning, werkt weer aan een safe netwerk 
en uiteindelijk zit je zelf op de regisseursstoel!”

Naast die eerste in de Westertorenlaan zijn er inmiddels kiemuren in MfA De Poorten, bij  
la Poubelle, de wijkcentra Heyhoef, de Wissel, de Nieuwe Stede, ’t Sant en sinds kort in 

tilburg Noord in MfA De Symfonie, MfA De Ypelaer en in de Hall of fame.

zoek jij ook iemand die jou begrijpt? kom dan eens langs bij Het kiemuur. een 
ontmoetingsplek voor contact, steun en advies. Je kunt gewoon aanschuiven.  

We zien je graag! een overzicht van de locaties waar je een gratis inloop  
kunt bezoeken staan op de website van www.kiemuur.nl

‘Steekje los’: Altijd lachen
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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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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+!

ZWemmen & buuRTen 
bIj TRAm 85

bent u mindervalide? niet leuk!
Wat wél leuk is; zwemmen in warm water (33°) samen 
met een groep gezellige mensen, onder begeleiding 

van ons zwemteam. 

Ook verzorgen wij een paar keer per jaar een gezellige 
avond met een hapje en een drankje of maken we 

gezamenlijk een uitstapje.

Voor inlichtingen kunt u bellen met Henny Buster  
06 – 22310238 of mailen naar 

hennybuster@kpnmail.nl

Wij heten u van 
harte welkom!



VISIE  (ANBI – géén winstoogmerk) 
 
✓ zelfstandig blijven wonen    
✓ ontlasten mantelzorg 
✓ arbeidsparticipatie       
✓ sociale- en signalerende functie 
✓ verwenzorg “TLC” 
 
Boomstraat 161 - 5038GR – Tilburg 
Website    www.maaltijdenexpres.nl 

 

U KUNT OOK GEBRUIK MAKEN VAN ONZE  
BROOD- EN BOODSCHAPPENSERVICE 

 

maaltijd – thuis – service 

Het is belangrijk om iedere dag een gezonde, 
voedzame maaltijd te eten. Eén keer per week 
bezorgen onze vaste bezorgers de maaltijden 
op een vast moment aan huis.  
 
Uniek, bij afname vanaf twee maaltijden per 
week heeft u géén bezorgkosten! 

 bel 013 – 544 2513 voor een gratis 
brochure en uitgebreide informatie of stuur ons 
een e-mail info@maaltijdenexpres.nl 

 

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.

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.



Kinderen Het Huis uit?  
kANSeN VOOR U eN UW kINDeReN

Als uw kinderen het ouderlijk huis verlaten om te 
gaan studeren, samenwonen of werken, is de kans 
groot dat u zelf ook uw woonsituatie opnieuw gaat 
bekijken en wellicht gaat nadenken over andere 
woonopties. Nu de markt is aangetrokken, zijn er 
veel mogelijkheden!

lUCRATIEf  
Als notaris zie ik het veel in mijn praktijk: de 
kinderen vliegen uit en de ouders blijven achter 
in een (te) groot en vaak onnodig duur huis. Veel 
ouders gaan op dat moment dan ook nadenken 
over iets nieuws. Soms komen ze tot de conclusie 
dat ze liever verhuizen naar een huis met een 
kleinere tuin (en dus met minder onderhoud) en 
soms wensen ze een appartement dat makkelijker 
te onderhouden is. Nu was het tijdens de crisis best 
moeilijk om het ouderlijk huis goed te verkopen, 
maar inmiddels ligt dat anders. De huizenmarkt is 
volop in beweging en dat biedt kansen. 

Bij verkoop van het oude huis is vaak maar een 
deel van de opbrengst nodig om de nieuwe 
woning of het appartement te financieren. De rest 
van het spaargeld van de ouders valt vervolgens 
voor de inkomstenbelasting in box 3.  Daarover 
moet belasting worden betaald. En dat terwijl de 
spaarrente momenteel erg laag is.

fINANCIëlE BIJDRAGE AAN DE KINDEREN
Het geld dat is vrijgekomen bij de verkoop van een 
woning, kunt u ook fiscaal aantrekkelijk gebruiken 
om uw kinderen aan een eerste huis te helpen. Dat 
kunt u doen door aan hen geld te lenen of aan hen 
te schenken.

lENEN AAN DE KINDEREN
Sommige ouders kiezen ervoor om het 
overgebleven geld aan de kinderen uit te lenen 

om een huis te kopen. De kinderen kunnen dan 
de rente die ze aan de ouders betalen aftrekken 
in box 1 als hypotheekrente. De ouders hebben 
aan de andere kant een veel beter rendement op 
het geleende geld. De van de kinderen ontvangen 
hypotheekrente is immers hoger dan de rente die 
zij op hun spaarrekening krijgen.

SCHENKEN AAN DE KINDEREN
Het kan echter ook anders. Zo zijn er ouders die de 
rente aan hun kind willen schenken. Dat kan met 
behoud van hypotheekrenteaftrek (als aan de regels 
van de Belastingdienst wordt voldaan).
Een andere mogelijkheid is dat u uw kind geld 
schenkt voor het kopen van een huis. Dat mag tot € 
100.000 per kind belastingvrij! De geluksvogel moet 
dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn of een 
fiscale partner in die leeftijdscategorie hebben.

DE OUDERlIJKE WONING
Deze fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden worden 
soms ook gebruikt om het ouderlijk huis in de 
familie te houden. Ouders verkopen en schenken in 
dat geval hun huis aan hun kind, dat dan maximaal 
profiteert van dit enorme belastingvoordeel. 
Uiteraard moeten daarbij - als er meerdere kinderen 
zijn - de belangen van de andere kinderen niet uit 
het oog worden verloren.

Welke route u ook kiest, laat u goed informeren 
over de (fiscale) gevolgen!

Juridische informatie

tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij

18  | De Draad 



De Draad |  19  

‘Let op! Er lopen drie verdachte sujetten door de wijk!’ 
In steeds meer wijken worden dit soort berichten 
rondgestuurd door buurtbewoners. De sociale controle 
lijkt sinds enkele jaren terug met een eenvoudig te 
downloaden app. Maar maakt die je buurt nu echt 
veiliger? Afgelopen jaren heeft de BuurtApp een grote 
vlucht genomen. Inmiddels zijn er in Nederland maar 
liefst 7000 BuurtApp groepen; in Tilburg zijn er inmiddels 
35 buurten met meer dan 70 Whatsapp groepen. En ze 
zijn succesvol. Wetenschappelijk onderzoek in deze 35 
buurten, gedaan door Tilburg University, gaf aan dat het 
gebruik van de WhatsApp –buurtwacht leidt tot  60% 
minder woninginbraken. Die afname komt vooral door 
het afschrikeffect. Onderzoeker Martijn Akkermans: 
“Inbraken worden vaak gepleegd door lokale inbrekers. 
Als die weten dat er zo’n groep actief is, haken ze vaak af.” 
Bovendien maakte de groepschat buurtbewoners vanzelf 
alerter. “De politie wilde meer ogen en oren op straat; dit 
is de participatiemaatschappij in volle werking”, zeggen 
deskundigen die niet verhelen dat er ook wel wat haken 
en ogen aan deze methode zitten: “Je loopt het risico 
dat mensen eigen rechter gaan spelen doordat er een 
soort ‘groupthink’ ontstaat.” Bovendien is op deze manier 
stigmatisering van bepaalde groepen nooit ver weg.

Zo werkt het:

- wie iets verdachts ziet belt eerst 112

- daarna stuur je een beschrijving van de verdachte 

situatie naar de WhatsAppgroep

- de andere gebruikers reageren op het bericht

- die berichten worden doorgestuurd naar de politie

- waarschuwing van de politie: hang nooit de held uit 

want een verdachte kan gewapend zijn

“extra oren en ogen in de wijk”

 In de Reeshof zijn sinds drie jaar 16 Whatsapp-groepen 
actief.  Met 400 deelnemers zijn dit zeer welkome extra 
oren en ogen in de wijk. Het initiatief kwam in 2014 van 
een buurtbewoner die de voortdurende stroom inbraken 
in de wijk zat was. Drie inbrekers werden op heterdaad 
betrapt en het aantal inbraken daalde met 30%. Ook 
zijn er afgelopen zomer drie vermiste kinderen redelijk 
snel teruggevonden. In Tilburg Noord zijn er inmiddels 9 
Buurt-Whatsappgroepen. (kijk op de facebookpagina van 
Buurtpreventie Noord). 

Als aanvulling op de bestaande buurtWhatsApp-
groepen lanceerden gemeente en politie, begin 2017, de 
WaakSamen-app. Die helpt om anoniem snel en simpel 
een melding te maken van verdachte situaties als een 
drugspand of overlast, criminaliteit en bedreiging. De 
app geeft aan of het nodig is om de politie te bellen en 
helpt ook om een melding en signalement helder en juist 
over te brengen. Meer informatie over de app staat op de 
website www. waaksamen.info. en vragen kunnen gesteld 
worden via info@waaksamen.com  

Om deel te nemen aan de buurt-Whatsapp heb je 

een smartphone nodig en moet je 18 jaar zijn. De 

app kan gratis gedownload worden. Om jezelf aan te 

melden of als je zelf een Whatsapp groep wil opzetten 

dien je een mail te sturen met naam, adres en mobiel 

telefoonnummer naar tilburgveilig@tilburg.nl

 
DRAADLOOS

De BuurtApp: meer ogen en oren op straat
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Met een taart  

bezoekt De Draad 

inwoners van 

Tilburg. We praten 

over de stad, de 

wijk, de straat. Het 

gesprek vindt dit  

keer niet plaats 

bij iemand thuis, 

maar op de tiende 

verdieping van 

stadskantoor 6  

aan de Spoorlaan.  

Tot 1 oktober  

resideerde daar  

Peter Noordanus, 

toen nog burge-

meester. In plaats 

van taart voor het 

hele gezin brachten 

we appelflappen 

mee, ook voor de 

secretaresse.

Dat hij geen nieuwe termijn als burgemeester wilde, valt goed te begrijpen. Naast 
meer tijd voor zijn familie, speelt een rol dat in maart gemeenteraadsverkiezingen 
worden gehouden, waar hij in november daaropvolgend vanwege het bereiken 
van de 70-jarige leeftijd toch had moeten vertrekken. “Een nieuwe periode ga 
je in met een nieuw team. Dat functioneert niet één, twee, drie. Hans Smolders 
en ik hebben ook een hele tijd aan elkaar moeten wennen, maar het is goed 
gekomen. Een nieuw team smeden is bij uitstek de taak van mijn opvolger.” 
Voordat hij in 2010 in Tilburg werd benoemd, was Peter Noordanus tussen 
1982 en 2002 raadslid en wethouder in zijn geboortestad Den Haag. Daarna 
werkte hij in het bedrijfsleven. Als burgemeester leek hij in 2014 geraakt door 
de affaire Erik Staal. De oud-topman van woningcorporatie Vestia had niet 
best gepresteerd maar kreeg desondanks een riant pensioen mee. Noordanus 
was er begin 2000 voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar de 
pensioenafspraak dateerde van vóór die tijd. Hem trof geen blaam. 

“SOCIAl MEDIA VOlG IK TOTAAl NIET” 
Op Twitter en facebook waren de verdachtmakingen in die tijd niet van de 
lucht, net als grappen over zijn achternaam en niet zelden vileine vooroordelen 
over zijn persoon. Hij had en heeft er geen last van, beweert hij. “Social media 
volg ik totaal niet.” Kan dat wel in deze tijd? Ontgaat een groot deel van het 
sentiment je dan niet als bestuurder? “Ik heb Twitter geprobeerd, maar vind 
het louter gebabbel. liever ontmoet ik mensen face to face.”  Wat viel hem 
vooral op toen hij in Tilburg begon? “Dat het veiligheidsvraagstuk veel groter 
is dan ik dacht. Ik ben crimefighter geworden, toch een bijzondere move voor 
een sociaal-democraat. Ik ben ’t het belangrijkste gaan vinden van wat ik in 
Tilburg gedaan heb. Daadkracht wordt ook van mijn opvolger verwacht. En het 
moet een mensen-mens zijn.” Vindt hij zichzelf zo iemand? Mensen zeggen: 
Noordanus is zo onzichtbaar… “Ach, onzichtbaar. Het werk brengt mee dat je te 
weinig het stadhuis uitgaat. Ik ben carnavalsvierder en Willem II-supporter en 
in het veiligheidsbeleid ben ik toch vaak zichtbaar geweest.” 

“DE PVDA HAD MEER WEERSTAND MOETEN BIEDEN” 
Als jongeman koos hij bewust voor de PvdA. “Ik kom uit een katholiek gezin. 
Het begrip solidariteit is mij er met de paplepel ingegoten. De wereld is 
onrechtvaardig. Enkel solidariteit kan voor verandering zorgen. Ik wil die veran- 
dering écht. Daarom de PvdA. Mijn inspiratoren waren Joop Den Uyl en Jan 
Pronk.” Uw PvdA heeft de verzorgingsstaat de afgelopen regeerperiode 
anders flink laten zakken… “Dat ben ik niet helemaal met je eens. Er moet 
goed nagedacht worden over de arbeidsmarkt en arbeidszekerheid, maar de 
blijmoedige manier waarop flexibiliteit de afgelopen periode gepromoot is, heb 

‘SOlIDARIteIt zIt IN Het  
DNA VAN tIlbURg’

Tekst toine van Corven
 & fotografie Joep eijkens

Voor de Draad ermee!



ik nooit begrepen. Goed dat partijgenoot Asscher 
daar tegenin is gegaan.” “Ik ben tegelijkertijd wel 
kritisch op mijn partij. In mijn ogen is onvoldoende 
weerstand geboden aan beleid dat vooral gericht was 
op terugdringing van het financieringstekort. Ook 
betreur ik het dat de Melkertbanen zijn verdwenen 
en er  zwaar bezuinigd is op sociale werkplaatsen. 
De PvdA had  zich sterker moeten afzetten tegen 
afbrokkeling van de verzorgingsstaat.”

“TEGEN EEN BASISINKOMEN”
Tilburg doet mee aan een sociaal experiment. Een 
groep mensen krijgt een tijdlang een bijstands-
uitkering zonder voorwaarden. Wat vindt Peter 
Noordanus van een basisinkomen voor iedereen? 
“Daar ben ik geen voorstander van. Ik ben van 
het arbeidsethos als oude sociaal-democraat. Van 
mensen mag een maatschappelijke tegenprestatie 
worden verlangd. Bovendien, als je werkt hoor 
je ergens bij. Dat werkt motiverend.” Hoe sociaal 
is Tilburg? “Solidariteit zit in het dna van Tilburg 
en is in daad zichtbaar. Neem de positieve manier 
waarop vluchtelingen hier zijn omarmd. Bij mijn 
veiligheidswandelingen door wijken en buurten 
heb ik gezien dat bewoners best  bereid zijn om 

met elkaar samen te werken aan wijkveiligheid. Héél 
belangrijk. Ik ben in dat kader altijd bezig geweest 
met de-politiseren. Hoe concreter, hoe beter, was 
één van mijn motto’s. Op het gebied van veiligheid 
stond de raad unaniem achter mijn aanpak.”

“SPOORPARK TOCH WAT DUUR UITGEVAllEN”
Hij vindt dat de overheid zich soms te veel opstelt 
als instituut dat weet wat goed is voor mensen. 
“Wijken en buurten kunnen dat veel beter zelf 
uitmaken. Nee, niet in een referendum, daar ben ik 
niet zo’n vriend van. leidt enkel tot praatdemocratie. 
Een initiatief als wijkcentrum In de Boomtak, dat 
burgers zelf ter hand namen. Of het Spoorpark, dat 
overigens wel een beetje duur is uitgevallen… (8 
miljoen voor aanleg; 2 ton  jaarlijks voor onderhoud, 
TvC). Dat zijn goede voorbeelden. Ambtenaren 
en bestuurders moeten meer loslaten en aan de 
burgers overlaten. Decentraliseer budgetten naar 
de wijk. De afgelopen jaren zijn in Tilburg stapjes 
in de goede richting gezet, maar er moet nog véél 
meer gebeuren.”  Peter Noordanus gaat weer wonen 
in zijn geboortestad Den Haag. Heeft hij tenslotte 
nog een tip voor Tilburg? Jazeker, twee zelfs. “Wees 
trotser en speel resultaatvoetbal.”
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fIETSPROJECT IN NOORD
Een lekke band of een kapotte fietslamp? Voortaan 
kun je terecht bij het fietsproject in Tilburg Noord 
in de Puccinistraat (Tflat, ruimte links naast de 
container). Op di, woe en do van 10.00 – 16.00 uur 
kun je daar je fiets laten repareren (met gebruikte 
onderdelen) door vrijwilligers. Er zijn geen kosten 
aan verbonden maar iets leuks terugdoen voor de 
vrijwilligers wordt gewaardeerd. Zoals bijvoorbeeld 
het opruimen van zwerfvuil, een taart bakken of 
een boodschapje doen. Kom naar de Puccini flat 
met je kapotte fiets of als je denkt: ‘dit lijkt mij ook 
leuk om te doen’. Koffie en fietsen staan klaar.

BUURTAPP WEET VAN WIJKEN 
Wilt u snel iets melden in de wijk? Een kapotte 
lantaarnpaal, een gat in de weg of een omgevallen 
boom? Gebruik dan de BuitenBeterApp. Download 
deze gratis app op uw smartphone en registreer u 
zelf eenmalig. Verder gebruiken groepen bewon-
ers WhatsApp om onveilige situaties in hun wijk 
te signaleren. In buurten waar bewoners mee-
doen is het aantal woninginbraken gedaald met 
ruim 60%. Stuur een mailtje naar tilburgveilig@
tilburg.nl met uw adres en mobiele nummer. En 
de coördinator van uw wijk voegt u dan toe aan 
de WhatsApp-groep. Tilburg telt inmiddels al 90 
WhatsApp-groepen, die samenwerken met  
gemeente en politie.
 

SENIORENRAAD TIlBURG 
De Seniorenraad in Tilburg is geboren uit de 
samenwerking tussen verschillende ouderen-
bonden. Het doel is het belang van alle Tilburgse 
ouderen vanaf 55+ te behartigen via de  lijfspreuk 

‘Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat’. De 
Seniorenraad wil zoveel mogelijk Tilburgse ouderen 
bereiken. De uitgangspunten zijn onder meer: 
 
- het behartigen van de belangen van alle Tilburgse  
 ouderen op stadsniveau maar ook in de wijken en  
 buurten.
- het inzetten op een meer betrokken zelfstandig leven  
 van senioren
- om samen te werken met deskundigheid in het veld  
 zoals zorginstellingen, woningcorporaties,  
 ContourdeTwern maar ook wijk- en buurt- 
 organisaties en parochies. 
- zich te richten op de politiek en zeker met de  
 gemeenteraadsverkiezingen in aantocht de  
 gemeente te wijzen op de  belangen van senioren

Wilt u meer info? Zit u met vragen of problemen 
of wilt u helpen? Bel via T o6 44924425, of kijk op 
de website www.seniorenraadtilburg.nl. Daar kunt 
u zich ook melden voor de digitale nieuwsbrief
E secretariaat@seniorenraadtilburg.nl of schri-
jf naar: secretariaat SeniorenRaad Tilburg, p/a 
Heikestraat 44-A, 5021 GV Tilburg
 

START VERTROUWENSExPERIMENT  
Samen met Groningen, Deventer en Wageningen 
maakt Tilburg deel uit van de kopgroep die begint 
met het vertrouwensexperiment soepeler bijstand. 
In mei gaf staatssecretaris Jette Klijnsma (Sociale 
Zaken) hiervoor het groene licht. 

1 september jl. was de aftrap. Met dit experiment 
wil de gemeente onderzoeken wat er gebeurt als je 
mensen in de bijstand in zekere mate vrijstelt van 
regels en verplichtingen. Rond werk en inkomen 
zijn er meer regels en controle dan bij welke an-
dere regeling ook. Met het vertrouwensexperiment 
maakt de gemeente een omslag van sturen op re-
gels naar sturen op een maatschappelijk resultaat. 
Zo mogen gedurende twee jaar een aantal bij-
standsgerechtigden maximaal 199 euro per maand 
bijverdienen naast hun uitkering. Een ander deel 
krijgt minder verplichtingen en een derde deel 
krijgt intensievere begeleiding. Dit experiment 
moet de volgende vragen beantwoorden: zorgt 
het ervoor dat mensen weer sneller aan het werk 
komen? Gaan ze als vrijwilliger of mantelzorger 
aan de slag en last but not least: worden ze hier 
gelukkiger van? Omdat een soepeler bijstand poli-
tiek gevoelig ligt –de VVD is bijvoorbeeld mordicus 
tegen alles wat lijkt op een basisinkomen – kregen 
de gemeenten aanzienlijk minder ruimte dan waar-
om ze hadden gevraagd. De gemeenten wilden dat 



bepaalde groepen bijstandsgerechtigden twee jaar 
lang mogen bijverdienen boven op hun uitkering 
tot het wettelijk minimumloon. Klijnsma houdt 
echter vast aan de 199 euro per maand. Daarbij 
wil zij dat gemeenten deelnemers uit het onder-
zoek zetten als zij zich onvoldoende inspannen 
om betaald werk te zoeken. Terwijl de gemeenten 
juist willen onderzoeken of de regelarme bijstand 
uitkeringsgerechtigden actiever maakt als er geen 
tegenprestatie wordt verwacht.

KRINGlOOP / RESHARE
Kringloopwarenhuis PortAgora verhuisde in  
augustus van de Goirkestraat naar Koningsplein 
218, midden in het centrum. PortAgora  heeft een 
ruim assortiment aan kleding, boeken, audio,  
electronica, keukenspullen en meubels. Het nieuwe 
winkeloppervlak gaat van 500 m2 naar 800 m2  en 
heeft een etalage van ruim 30 meter breed. Wat 
ruimschoots de gelegenheid geeft om de spullen 
tot hun recht te laten komen. PortAgora onders-
teunt o.a. goede doelen als Quiet Community. En 
zoekt ook nog vrijwilligers voor hun dynamische, 

gezellige, enmensmaatschappijgerichte  
kringlooporganisatie. Meer info: PortAgora,  
T 013 545 73 77 of E info@portagora.eu. 

Openingstijden: ma – vr van 10.00 – 17.00 uur  
en za van 10.00 – 16.00 uur.  

Eind augustus opende officieel het leger des Heils 
haar tweedehandskledingwinkel in de Willem II 
straat 51-53. Deze Reshare Store verkoopt kwali-
tatief goede kleding tegen een redelijke prijs. De 
winkel is eigentijds, bedoeld voor mensen met een 
smalle beurs maar ook een werkplek voor mensen 
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Het is 
ook mogelijk een waardebon voor kleding te krij-
gen i.s.m. de Voedselbank. Versleten textiel wordt 
gerecycled. Een groot deel van het winkelinterieur 
is gemaakt van gerecyclede materialen en buiten 
voor de winkel kun je afgeschreven kleding doner-
en in twee grote bakken. Meer info: T 013 543 20 30 

Openingstijden: di – vr van 10.00 – 17.00 uur  
en za van 10.00 – 17.00 uur
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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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smakelijk eten!

@

kiezen

bestellen

a�everen

koelen

smakelijk eten!

@

kiezen

bestellen

a�everen

koelen

smakelijk eten!

@

kiezen

bestellen

a�everen

koelen

smakelijk eten!

@

kiezen

bestellen

a�everen

koelen

smakelijk eten!

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.
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tekst & fotografie Joep Eijkens

De PASSIe VAN  
KiM PattiruHu

Hij heeft een eigen facebook-pagina met 1556 volgers 

en is vernoemd naar de beroemde Britse schilder 

francis Bacon. We hebben het over het huisvarken van 

Kim Pattiruhu en haar vriend. “Maar wij noemen hem 

gewoon frans”, zegt de Tilburgse fotografe terwijl het 

omvangrijke dier door de huiskamer banjert. “Hier in 

de buurt zeggen ze fransje of franske. We hebben hem 

gekocht toen hij 4,5 maand oud was en hij is op 26 mei drie 

jaar geworden.” Ze is net een eind gaan wandelen met frans 

op de Regte Hei. “Dat doen we vaak. En als we minder tijd 

hebben maken we een rondje door de wijk. We gaan er ook 

mee op vakantie.” frans heeft de hele benedenverdieping 

en de achterplaats tot zijn beschikking. Slapen doet hij in 

een draadkooi in de voorkamer. Ook over zijn eten heeft 

hij niet te klagen. “frans is veganist. Hij eet varkensmuesli, 

krijgt voor z’n huid dagelijks een lepel kokosolie en als snacks 

krijgt ie appeltjes, bananen of tomaten.” Ze schat dat hij 

zo’n 400 euro per jaar kost. Ook mooi: frans is zindelijk. “Hij 

houdt z’n poep en plas in tot we gaan wandelen.” Hij heeft al 

diverse malen krant en tv gehaald en meegespeeld in (reclame)

filmpjes. “frans verdient dus af en toe zijn eigen geld”, zegt Kim. 

En ze somt desgevraagd zijn goede eigenschappen op: “Hij is 

lief, verlegen, blij, een levensgenieter en hij is slim.” Heeft hij 

ook slechte eigenschappen? “Ja, hij is wel ‘ns stout, vergelijkbaar 

met een grote kleuter.” lachend: “En hij is twee, drie keer zo groot 

geworden als wat ze zeiden toen we hem kochten. We dachten 25 

à 30 kilo, maar hij weegt nu al 69 kilo. Hij is niet meer te tillen – als 

we met hem gaan wandelen, springt hij zelf in de auto en geef ik 

hem ‘n kontje.” Hoe oud wordt zo’n varken? “20 à 30 jaar.” Tenslotte 

de hamvraag: gaan jullie hem straks opeten? “Nee! frans is onze maat 

en ‘n maat ga je niet naaien!” Tevreden knorrend loopt fransje de 

keuken in.

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

staan? Stuur dan een berichtje naar De Draad via dedraad@

contourdetwern.nl.  

tekst & fotografie Joep Eijkens
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Kampshoff Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoffmode.nl

Op al uw aankopen t/m 30 november 2017*

*Bij vertoon van deze advertentie. Niet geldig in 

combinatie met modecheques. 

Geopend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

€25,- KORTING

KOOPZONDAG 29 OKTOBER
Maak kennis en geniet 
van onze extra service!

Gratis parkeren voor de deur
U kunt alle tijd nemen voor een kijkje in 

onze zaak. Ook als u minder mobiel bent.

Extra voordeel sparen
 Met uw aankopen spaart u voor mode-

cheques die u een keer per jaar ontvangt!

Vakkundige coupeuse
Al uw nieuwe kleding perfect op maat 

gemaakt voor u! 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
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

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

Parkeren voor 
de deur

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

10% KORTING
Op al uw aankopen
t/m 31 maart 2017*

Onze coupeuse kan 
alles perfect voor u 
vermaken. Op maat 

gemaakt voor u!

Vakkundige
coupeuse

NIEUW 
voorjaarscollectie 

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

* niet in combinatie met Modecheque.

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 fi etsen, 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.
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BEGELEIDEN
BELEVEN
BUURT
BUURTHUIS
CONTACT
ELKAAR
ERVARING
GHANA
HALLOWEEN

IEDEREEN
INITIATIEF
INLOOP
MENSEN
RAAD
RELATIE
RIBW
SAMEN
SOCIAAL

STEUN
VOLTA
VRAAGBAAK
WELKOM
WERK
ZORG

Stuur uw antwoord voor 
1 november 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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68-jarige man zoekt kennismaking met leuke 
vrouw. Trefwoorden: gezelligheid thuis, wandelen 
en fietsen. Interesse? Reageer dan onder nummer 
2017-4-1

lieve ondernemende vrouw van 61 met een 
passie voor bijna alle genres muziek (muziek in de 
breedste zin van het woord; luisteren naar muziek, 
bezoeken van optredens/concerten, muziek maken 
en zingen) zoekt contact met dito man tot 65 jaar 
(HBO/WO). Zoek jij dit ook? Schrijf me dan onder 
nummer 2017-4-2

68 jarige homoseksuele man zoekt vriend om 
samen gezellige dingen te ondernemen. Omgeving 
De Blaak. Reacties onder nummer 2017-4-3

Eenzame 74-jarige vitale niet rokende weduwman, 
huiselijk type, zoekt via deze weg een leuke lieve 
vriendin (tot 75 jaar) om samen de eenzame 
avonden door te komen. Ben in bezit van auto en 
woon in het centrum van de stad. Wil je reageren, 
schrijf me dan onder nummer 2017-4-4

71-jarige vrouw zoekt een sportieve man die ervan 
houdt om dingen te ondernemen zoals een dagje 
naar het strand, een boswandeling maken of naar 
de bioscoop. Vind je dit ook leuk om te doen? 
Schrijf me dan onder nummer 2017-4-5

Al bekend met de Vriendschapsbank? bedoeld 
voor 50-plussers, gemaakt voor vriendschap op 
maat. Gezellig sporten, wandelen, fietsen, uit 
eten gaan, naar de film en/of een gezamenlijke 
hobby beoefenen, ook groepsgewijs? Waag de 
stap en geef u op bij Annemarie Vermeulen, 
p/a mFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 
T 013 542 16 64 of 06 451 33 696 of via 
annemarievermeulen@contourdetwern.nl.

Interesse in een seniorencursus Tiffany of glas-in-
lood? Informatie via dehobbyhoek@home.nl
 
Bent u gestopt met uw hobby keramiek en heeft u 
nog een klei-oven staan? Ik ben op zoek naar een 
dergelijke oven; een middenmaat en werkend op 
gewone stroom. Reacties graag via 06 499 16 609 

Tilburgse Zangvereniging Cantabile zoekt 
koorleden voor haar gezellig, vierstemmig 
seniorenkoor. Wij zingen populair klassiek, 
herkenbare melodieën uit musicals, opera’s etc. 
Maar ook Nederlandse nummers. We repeteren 
op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.15 uur 
(dat is handig want dan hoeft u ’s avonds de deur 
niet meer uit). Kom eens vrijblijvend luisteren en 
meedoen in het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 101 
in Tilburg Noord. Vooral mannen zijn bijzonder 
welkom. Meer informatie via website www.
cantabile-tilburg.nl of bel via 06 186 65 697 of  
T 013 455 18 20.

Voor een nog op te zetten huiskamerproject 
binnen onze verpleegafdeling zijn we op zoek naar 
langspeelplaten en 45-toeren plaatjes met muziek 
uit de jaren ’40, ’50 en ’60. Een koffergrammofoon 
uit die tijd zou ook zeer welkom zijn. Kunt u helpen; 
neem dan contact op via 06 168 52 924.

dammen of schaken? KBO Heikant-Quirijnstok is 
een dam-schaakclubje gestart voor 50+-ers die het 
leuk vinden om op woensdagmiddag een partijtje 
te spelen. Gezelligheid staat voorop! Van 14.00 – 
16.00 uur in seniorensoos ’t Hazennest,  
Kreverplein 27, Tilburg.

OP ZOEK NAAR CONTACT 
VRAAG & AANBOD
TE KOOP

CONTACT

GEZOChT | GEVRAAGD

De DRAAD 
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Zwemvereniging De Waterratten zoekt een 
vrij-williger die samen met een collega bij 
toerbeurt 2 groepen mensen kan begeleiden 
met oefeningen in het water van 1.30 m diep. 
Voor deze werkzaamheden is een kleine 
vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Iedereen die 
gezellig mee wil komen bewegen, aquajoggen 
of baantjes zwemmen is ook van harte welkom. 
Het vindt allemaal plaats in zwembad van De 
Drieburcht. Reacties naar fpothoven@ziggo.nl

laat uw video’s (VHS, VHS-C, Hi8, Video8, DV 
minibandjes) en uw muziekcassettes op dvd zetten. 
Ook is het mogelijk oude lp’s 33, 45 en 78 toeren op 
dvd over te zetten. Snel en betrouwbaar. Informatie 
via Jac van de Velde: 06 303 82 142 of  
via vdv@ziggo.nl

Zin in schaken? Wij zijn een kleine club en schaken 
op maandagavond van 20.00 tot uiterlijk 23.00 
uur. U bent dan van harte welkom in de MfA De 
Symfonie aan de Eilenbergstraat 250 in Tilburg. 
Gezelligheid staat bij ons voorop maar we willen 
ook van de elementen strijdlust en spanning 
kunnen genieten. Daarom spelen we een interne 
competitie. Informatie via frank van der Schoot:  
T 013 455 54 82

Altijd al graag piano willen spelen? Ik ben Doré 
van Deijck en heb als gediplomeerd pianodocente 
inmiddels jarenlange ervaring opgebouwd in het 
lesgeven aan jong en oud. Ik geef onder andere 
thuis les op mijn prachtige Steinwayvleugel. Wilt u 
meer informatie? Neem dan contact op  
via 06 111 24 712.

Gymgroep met enthousiaste 50+ vrouwen heeft 
nog plaats voor enkele nieuwe leden. Er zijn 
2 groepen. Iedere dinsdag begint groep 1 om 
09.00 uur en groep 2 om 10.00 uur. Oefeningen 
door een gediplomeerde fysiotherapeute voor 
stabiliteit, mobiliteit en spierversterking. Wilt u een 
gratis proefles? Op 5 september is de eerste les in 
wijkcentrum ‘t Sant. Informatie: T 013 467 07 61.

De Herensociëteit in Tilburg zoekt nieuwe leden. 
Iedere donderdag van 14.00 – 17.00 uur komen 
we bij Hofstede De Blaak bijeen om te biljarten, 
bridgen, darten, hoogjassen en lekker te kletsen. 
We maken diverse excursies en hebben een jaarlijks 
diner. Interesse? Aanmelden via Ad de Kok  
T 013 467 50 00.

Koperen kroonluchter te koop, kan eventueel 
worden bezorgd. Inlichtingen: 06 511 95 198.

Te koop; 12 Biskwie porceleinen popjes met 
klederdracht in vitrinekast. Meer Informatie via 06 
502 95 584

Grote verzameling Nederlandse postzegels in 
album, gestempeld en ongestempeld alsmede 
eerstedagenveloppen. Interesse: T 013 570 13 54.

Diverse kantklosspullen te koop zoals kant-
klosstandaard, boeken, patronen, klosjes, garen etc. 
Prijs in overleg. Informatie via 06 195 84 871.

Wegens verhuizing overcompleet: 2 gestoffeerde 
(zitting en rugleuning) eiken eetkamerstoelen te 
koop. Zo goed als nieuw! Informatie via 06 511 95 
198

leuke trendy (aparte) sieraden te koop voor een 
klein prijsje. Korte en lange kettingen, oorbellen en 
armbanden. Contact via idegr@hotmail.com

10 Dickensville huisjes te koop met bijbehorende 
zaken. Prijs € 250,00.  Reacties via 06 153 73 583.

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.



VeRVOeR MAg geeN  
ObStAkel zIJN

Op initiatief van Stichting Vervoer voor Elkaar werd in Udenhout  
samen met Stichting Zet gewerkt aan het project Mobiliteit 
en Eenzaamheid. Mobiliteit blijkt een geducht wapen tegen 

eenzaamheid want voor een grote groep mensen wordt anders 
hun wereldje wel heel erg klein. Daarom werd deze zomer in 

Udenhout de vervoerswaaier gepresenteerd.

Naast Stichting zet en Vervoer voor elkaar, zijn de dorpsraad,  
de gemeente, thebe en contourdetwern betrokken bij dit project.

Meer info: Dorpsloket Udenhout, tongerloplein,  
open op donderdag van 13.00 – 15.30 uur

t 06 135 50 930,  e: dorpsloketu@gmail.com



VeRVOeR MAg geeN  
ObStAkel zIJN

tekst Betty Montulet  / fotografie Dennis Buster

“Er is een groot vervoersaanbod, maar niet 
iedereen is hiermee bekend”, aldus Chantal van den 
Broek en Nancy laurensen van ContourdeTwern. 
Chantal: “Daarom is het uitgangspunt van het 
project om samen inwoners van Udenhout, 
vervoersorganisaties en vrijwilligers te ontdekken 
hoe het bestaande vervoersaanbod kan bijdragen 
aan het voorkomen van eenzaamheid. We zien dat 
velen hun netwerk niet willen belasten en daarmee 
niet om hulp durven of willen vragen: familie en 
naasten hebben het al zo druk. Bovendien voelen ze 
zich bezwaard als ze om vervoer voor een leuk uitje 
vragen, vervoer mag alleen nuttig zijn. Voor naar de 
huisarts, het ziekenhuis etc. maar niet voor naar een 
kaart- of biljartclub. Dan wordt het kringetje wel erg 
klein! Door de vervoerswaaier willen we inzichtelijk 
maken dat er diverse vervoersmogelijkheden zijn 
om toch aan deze activiteiten deel te kunnen 
nemen. Want vervoer mag nooit een obstakel 
zijn om niet meer mee te kunnen doen in de 
maatschappij.” 
 

UIT JE ISOlEMENT
Zo’n laagdrempelige activiteit is het wekelijkse 
Koffiemomentje in Udenhout waarvoor vrijwilligers 
de mensen thuis ophalen. Natuurlijk is niet 
iedereen die alleen staat per definitie eenzaam. 

Nancy: “Tegelijk zie je dat zo’n Koffiemomentje hier 
heel goed loopt. Af en toe er even uit en praten 
met anderen onder het genot van een bakje koffie 
is een heel menselijke behoefte. Als iemand iets 
gaat mankeren en hij niet meer zelfstandig kan 
komen dan ligt verwaarlozing op de loer. Daarom 
halen vrijwilligers bezoekers ook thuis op.”  De 
vervoerswaaier geeft een beknopt overzicht van 
alle vervoersmogelijkheden in Udenhout, inclusief 
de contactgegevens van de aanbieders. Zo zijn 
daar vertegenwoordigd: Bus en Buurtbus, de 
Regiotaxi, Valys voor mensen met een aantoonbare 
mobiliteitsbeperking, de Hulpcentrale, de 
OpStapbus, Taxi van Nunen, informatie over de OV-
Chipkaart, de Rode Kruis-Bus, en tenslotte voor alle 
vragen het Dorpsloket U. Chantal: “Aan de hand van 
deze vervoerswaaier kun je het gesprek aangaan 
met de bewoners. Daarom reiken we hem gericht 
uit. Het biedt een goed overzicht om iemand op 
weg te helpen.” Nu de vervoerswaaier in omloop 
is, is het werk nog niet gedaan. Chantal: “Wij 
moeten als ambassadeurs de kennis en ervaring 
die we opgedaan hebben gaan gebruiken in de 
praktijk. Daarnaast zal de waaier onder de aandacht 
gebracht blijven worden, zodat deze niet verdwijnt 
in de la. Tevens is het project een pilot: hopelijk 
inspireert het andere regio’s om ook met dit thema 
aan de slag te gaan.

Naast Stichting zet en Vervoer voor elkaar, zijn de dorpsraad,  
de gemeente, thebe en contourdetwern betrokken bij dit project.

Meer info: Dorpsloket Udenhout, tongerloplein,  
open op donderdag van 13.00 – 15.30 uur

t 06 135 50 930,  e: dorpsloketu@gmail.com
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IS VOOr IeDereeN

31 oktober is het weer Halloween. Kinderen gaan langs de deuren, 
verkleed als heks, spook of zombie. Maar ook volwassenen  

kunnen naar het Halloweenfeest van het Ontmoetingsmoment. 
Iedereen die graag nieuwe mensen wil leren kennen, is meer  

dan welkom op dit griezelig gezellige feestje.

tekst Hans Peters & Illustatie  Dennis Buster

Initiatiefnemers van het Halloween-feest zijn 
de zzp-ers Aniëla Govaarts, Crista Vlems en 
Renée Smolders. Achter de Geraniums Uit van 
Aniëla begeleidt mensen door activiteiten te 
ondernemen zodat ze uit hun isolement komen, 
CV Productions van Crista maakt o.a. films   van 
activiteiten in de zorg. Attent in het kwadraat 
van Renée biedt gezelschap, ondersteuning 
en ambulante begeleiding aan ouderen. 
Gedrieën bundelen ze hun krachten in het 

Ontmoetingsmoment, dan vanuit Humanitas, 
afd. Midden-Brabant, wordt omarmd en van 
harte ondersteund. Daarnaast is ook Zorgbelang 
betrokken in deze samenwerking, vanuit de 
provinciale opdracht om Sociale Veerkracht 
in Brabant sterker te maken. Aniëla: “Echt niet 
alleen ouderen voelen zich alleen. Zoveel mensen 
zoeken een maatje. Veertigers, mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking en vooral 
ook jongeren,. ja zeker!” Crista: “Het Halloween-
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feest –met fotohoek in Halloweensfeer- wordt ons 
vierde Ontmoetingsmoment. Elk met eigen thema. 
We hadden er al een met Kerst, Valentijn en tijdens 
de Prokkelweek ( =ontmoeting tussen mensen 
met en zonder verstandelijke beperking, red.). 
En het zijn zulke warme en dankbare middagen. 
Met creatieve activiteiten maar ook workshops, 
enquêtes en gesprekken met diepgang. Waardoor 
mensen elkaar beter leren kennen. En mocht 
je daar behoefte aan hebben, dan hebben we 
ook aparte gespreksruimtes. Soms ontstaan er 
matches. Zoals de deelnemer die iemand zocht om 
mee op vakantie te gaan. En die vond-ie tijdens 
Valentijn, een geslaagde match!” 

INClUSIE 
Het ontmoetingsgebeuren staat los van 
zorginstellingen. Renée: “We werken vanuit de 
inclusie-gedachte, waarbij iedereen meedoet 
en meetelt. We denken niet zozeer in hokjes of 

doelgroepen. En steeds meer zorginstellingen 
delen die visie, dragen ons een warm hart toe en 
werken met ons samen zoals bijvoorbeeld KBO 
Kring Tilburg en ContourdeTwern.”  Aniëla: “Je mag 
verkleed komen, maar dat hoeft niet. Dat kan ook 
ter plekke. Halloween mag eng maar moet vooral 
ook leuk zijn.” Renée: “Voor de deelnemers moet 
de activiteit meer zijn dan alleen een contact voor 
één middag. We zetten in op duurzaam contact.” 
Maar hoe doe je dat? Crista: “Door mensen te 
stimuleren elkaar na de activiteit op te zoeken: 
stuur een kaartje, maak een koffie-afspraak. 
Wij denken er bijvoorbeeld aan studenten van 
Avans, Social Studies in te schakelen. Die kunnen 
als afstudeeropdracht onderzoeken hoe de 
contacten verlopen na afloop van de middag. Die 
samenwerking zouden we graag aangaan!” Renée: 
“Wij bieden het ontmoetingsmoment aan, het 
verdere verloop van de ontmoeting moet je zelf 
invullen.” 

de Halloween-activiteit is op 29 oktober van 15.00 uur tot 19.00 uur bij Zorg- 
belang Brabant, ringbaan Zuid 44. entree: €5,00 en  €3,50 voor een nieuwe intro-

ducé. dit is inclusief activiteiten, eten en exclusief drankjes. aanmelden via:  
ontmoetingsmoment@gmail.com of t 06 – 47 84 73 74 (ontmoetingstelefoon).

Halloweenfeest
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SAMeN SteRk IN zUID
Werkgroep Samen Sterk bestaat nu zo’n 10 jaar. Lotgenoten die op, onder of net 
boven de armoedegrens leven, komen 1 x per week bijeen voor steun, en het delen 
van ervaringen. Dit is des te urgenter in het jaar 2017 waarin 21.000 Tilburgers 

circuleren rond de armoedegrens. Dat is 2 % hoger dan het landelijk gemiddelde. De 
wijk Stokhasselt is zelfs met 23,9 % het armste postcodegebied van  heel Brabant.

tekst Betty Montulet en Hans Peters / fotografie Hans Peters

Iedere donderdagochtend - van 9.00 tot 11.00 
uur bij MfA Zuiderkwartier, entree gratis- is het 
raak. Dan steekt de vaste kern van zo’n 8 personen 
elkaar en de bezoekers een hart onder de riem. 
Woordvoerster Rianne Tysse Klasen: “Je kunt bij 
ons terecht voor advies en/of steun. Hoe ga je je 
schulden betalen? Waar haal je je recht? Maar ook: 
welke regelingen zijn voor jou geschikt. Het is 
immers makkelijker om in de schulden te komen, 
dan eruit. Als mens kun je heel veel aan, als je je 
ellende maar kunt delen. Soms zit je hoofd zo vol 
van de zorgen, dat alleen al een luisterend oor 
voldoende is.”

WEG TABOE, VORT DIE SCHAAMTE
In Nederland circuleren zo’n 450.000 mensen rond 
de armoedegrens. Door de kredietcrisis verloren 
velen vanaf 2008 hun baan. En vonden om dezelfde 
reden geen andere. En de bijstand is het einde van 
dat pad. Rianne: “Dan is het niet vreemd dat je in de 
schulden komt. Zeker als je huis onder water staat. 
In mijn ogen hoeft niemand zich voor armoede te 
schamen. Ik doe het ook niet want 450.000 mensen 
zitten in hetzelfde schuitje. Ik voel zelf dat het taboe 
op armoede aan het verdwijnen is. Kom er rond 
voor uit dat je de touwtjes met geen mogelijkheid 
aan elkaar kunt knopen. Dat geeft een gevoel van 
opluchting en vrijheid!” Samen Sterk helpt het 
taboe verder te slechten. Rianne: “Door die totaal 
onnodige schaamte raak je in een isolement. We 
hoorden van een vrouw die de deur niet meer uit 
durfde. Met veel vijven en zessen hebben we haar 
een keer opgehaald. Bleek haar buurvrouw hier ook 

te zitten. Sindsdien komen ze samen. En als mensen 
eenmaal zijn geweest blijven ze komen!” 

DEUK IN EEN PAKJE BOTER
Rianne praat frank en vrij over haar schulden: 
“Door een samenloop van ziekte (borstkanker), 
het faillissement van het bedrijf waar ik tot 2009 
werkte, geslabak van het UWV en problemen met 
de studiefinanciering kreeg ik achterstanden met 
de vaste lasten en liep het totaalbedrag van mijn 
schuld al snel op tot 68.000 euro. Ik kon nog geen 
deuk slaan in een pakje boter. Hield €120, - per 
maand over voor mij en mijn dochter. Daarna heb 
ik zes jaar geknokt voor mijn rechten bij gemeente 
en schuldhulpverlening terwijl mijn energiepeil 
wegzakte. Door Samen Sterk ben ik mijn verhaal 
gaan delen en ik zou iedereen wel willen toeroepen: 
kom naar buiten met je verhaal. Schaamte is zo’n 
verspilling van energie.”

ZElfREDZAAMHEID, yAK!
Als ik aan één woord een hekel heb gekregen de 
afgelopen jaren, zegt Rianne, dan is het wel aan 
de term zelfredzaamheid! Eind 2015 kwam ze 
in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
(WSNP) en wees de rechter haar een besteedbaar 
inkomen van €400, - per maand toe: “Ik was dolblij. 
De zeven magere jaren waren voorbij, nu komen 
de zeven vette. Afgelopen kerst kon ik zomaar 68 
euro uitgeven bij de lidl zonder op de kleintjes te 
letten en mijn pinpas deed het ook nog. Voor ons 
een totaal nieuwe ervaring!” En ze verhuisde van 
Tilburg-West naar Oerle: “Ik was gewaarschuwd dat 

>>>
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WERKGROEP SAMEN STERK 

KomT samEn in mFa ZuiDERKwaRTiER,  
wassEnaERlaan 38, T 013 535 32 55

op DonDERDagoChTEnD van 09.00 u. ToT 11.00 
u., opEn inloop En gRaTis! aanmElDEn hoEFT 
niET. iEDEREEn is wElKom, ooK als JE niET in  
aRmoEDE ZiT En sTEun Kan gEbRuiKEn oF  
gEwoon gRaag onDER DE mEnsEn bEnT.
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Meer informatie:
www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Rit reserveren: 0900 - 0595
Informatie en klantenservice: 
0900 - 77 55 862

Regiovervoer 
Midden-Brabant 

van start

ik hier niet zou kunnen aarden, maar dat is zo niet 
waar. Hier komen ze nog een pannetje kippensoep 
brengen als je ziek bent.” 

QUIET-PASJE
De strijd van Samen Sterk tegen de straffe regels 
is nog lang niet voorbij. Marion Willems: “Wat wij 
erg jammer vinden, is dat onze mensen niet in 
aanmerking komen voor een Quiet-pasje. Daarvoor 
moet je bij de Voedselbank lopen en rondkomen 
van €60, - per week. Zit je daar iets boven dan 
krijg je geen pasje. We pleiten nog steeds voor 
versoepeling van deze maatregel. Maar soms houd 
ik mensen ook een spiegel voor. Ik ken mensen, 
die zitten in een schuldsaneringstraject en hebben 
opnieuw schulden gemaakt. Ja, dan kom je in een 
leefgeldregeling terecht, kun je sanering vergeten 
en moet je alles tot de laatste cent afbetalen. 
Maar ook komen er mensen door fouten van 
bewindvoerders opnieuw in de problemen.Weet je, 
in Nederland kan iedereen bewindvoerder worden 
of een incassobureau beginnen. Kies dan ook altijd 
voor een erkende bewindvoerder. Wat dat betreft 
zijn er nog werelden te winnen!” 

GRATIS ONTBIJT 
Het gaat niet alleen maar over kommer en kwel. 
Er is ook ruimte voor ontspanning bij Samen 
Sterk. Rianne: “Door constant geldgebrek raakt 
de mentale plaat al gauw verstopt dus zware 
thema-avonden zijn er even niet bij. We hebben 
knutselmiddagen, ruilen kleding en organiseren 
braderies. Ik verwijs mensen altijd door naar d’n 
Habbekrats in Tilburg Noord, de goedkoopste 
kringloopwinkel van Tilburg. En als ik iemand kan 
helpen, zal ik het niet laten.” Een keer per maand 
organiseert de werkgroep een gratis ontbijt voor 
de hele wijk in MfA Het Zuiderkwartier. En zelfs 
een eigen bijdrage van 75 cent kunnen sommige 
wijkbewoners moeilijk ophoesten. Dit ging 
wethouder Erik de Ridder ging zo aan het hart dat 
hij de aanvraag voor een kleine subsidie via hemzelf 
liet lopen. Rianne: “’Desnoods betaal ik het uit mijn 
eigen representatiepotje’, zei hij. Omdat hij het als 
student ook niet breed had. Dat vonden wij zo’n 
sympathiek gebaar!”

>>>
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WAT U NOG MOET WETEN 
De Draad nummer 4, 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 vijfde editie van De Draad wordt verspreid tussen 8 en 15 december en de 
kopij voor deze editie sluit op 1 november.
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
Tevens vernemen wij graag de reden.

GRAAG UW MENING
Wij zoeken nog 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 lekker leven was: Picknickmand
De twee gelukkige prijswinnaars zijn de heer K. Westerman uit Berkel-Enschot 
en mevrouw B. Didden uit Tilburg.
Van harte gelukgewenst met uw prijs!

RECTIFICATIE
Antaru 55+ bestaat uit leden van Antilliaanse en Arubaans ouderen.  
We werken echter multicultureel. De groep bestaat ruim 11 jaar.  
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. De groep draait uitstekend  
en Antaru 55+ is absoluut niet op zoek naar bestuursleden, in tegenstelling  
tot een eerder bericht. Om de 14 dagen komt de groep bij elkaar. 
Plaats: MfA Het Kruispunt, zaal kobalt, Sinopelstraat 1.
Tijd: 12.00 – 16.30 uur. Kosten: niet-leden € 2,50 per keer. leden: €5 per maand.
Contactpersoon: Mevrouw R. v. Abeelen-Tecla. T 013- 468 11 67   
E. roosenton@hetnet.nl

Reacties vóór1 november 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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