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Rubrieken

Ouderen ergeren zich vaak groen en geel
aan op hen gerichte advertenties, blijkt
uit recent en diepgaand onderzoek. Zij
wandelen, fietsen en tuinieren dat het een
lieve lust is, eten en drinken Bourgondisch
en zijn vitaal. Kortom ze leven er lekker
van en willen absoluut niet worden aangesproken op wat ze niet maar op wat ze
wél kunnen. Dat klinkt stoer maar zoals
we allemaal ervaren, zit kwetsbaarheid
in een klein hoekje. Nederland telt ruim
anderhalf miljoen mensen boven de 70
waarvan meer dan een derde 80-plus
is. Niet allemaal meer even goed ter
been en veelal gekluisterd aan huis en
zorginstelling. Die hebben natuurlijk ook
recht op een lekker leven. En dan graag
in de vorm van een praatje, aandacht, iets
samen doen.
Mooi dus dat al die initiatieven, regelingen en mogelijkheden tot ondersteuning er zijn en in De Draad staan.
Onlangs was er nogal ophef over de
Ouderenuitlaatservice in Kaatsheuvel.
De naam wekte de suggestie van muilkorf,
halsband en aanlijnen.
Is helemaal niet het geval; ouderen
kunnen tegen een zacht prijsje af en toe
even naar buiten om te genieten van wat
dan ook. Van iets simpels als een ijsje
bijvoorbeeld, dat was de laatste wens
van een terminale 80-jarige uit Tilburg.
Die wilde dolgraag voor de laatste keer
naar haar favoriete IJskoning. En dat lukte
maar daar moest wel de Stichting Wens
Ambulance aan te pas komen. Bijzonder
dat het bestaat. Want het is een heel
georganiseer om lekker leven betaalbaar
en realiseerbaar te houden maar het kan
wel.
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Daarom hebben wij in De Draad deze
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Als kermis je
leven is

De zoete geuren van suikerspinnen en oliebollen. Knallende kleuren van ronddraaiende
attracties. Mensen kijken terwijl de drankjes en vette happen gretig aftrek doen.
Of die nou in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout is, de kermis roept bij iedereen
nostalgische gevoelens op. En is voor velen één van de hoogtepunten van het jaar.

tekst Diliana van Horssen / Fotografie Mirella Salvetti

De 41-jarige Tilburgse Mirella Salvetti kan hier meer
dan over meepraten. “Ik ben gewoon geboren met
een passie voor alles wat met de kermis te maken
heeft. Ik word er gelukkig van. Zodra ik groot genoeg was, ging ik in de stad kijken waar de marktmeester en zijn team de attracties intekenden. ‘Hier
iets ronds, daar iets vierkants, op deze plek iets
groots’. Op basis van de markeringen op de grond
ging ik raden welke attracties er kwamen, ook al
was er soms een middagje spijbelen voor nodig.
Het was een soort kick. Tegenwoordig zit de spanning aan het begin van het jaar als de gemeente
de verpachtingslijst bekend maakt.”

Liefhebber pur sang
Mirella noemt zichzelf een liefhebber en heeft inmiddels een vriendenkring van liefhebbers. Ook
sommige exploitanten rekent zij tot haar vrienden:
“Anderen gaan op visite bij vrienden thuis, ik ga op
bezoek bij een vriend die op de kermis werkt en
woont.” Haar absolute nummer 1 attractie is de
‘Magic’. Mirella vertelt waarom: “De Magic heeft
power, is mooi, robuust én groot!” Als kind bezocht
Mirella al zoveel mogelijk kermissen in omliggende
dorpen. Inmiddels bezoekt ze zo’n 25 kermissen door
heel Nederland en gaat ze zelfs naar het buitenland,
de kermis van Londen en Herne bezoekt ze graag.
“Buiten mijn werk als postbezorger besteed ik al
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mijn tijd en geld aan de kermis. Ik kan niet anders. Ik
móet. De wintermaanden vind ik dan ook een stuk
minder leuk. Ik kijk elk jaar ontzettend uit naar de
eerste kermis van het jaar; mijn kermisseizoen start
in maart in Amsterdam Westerpark.”

Een dag Tilburgse kermis
Mirella vertelt verder: “Maar de Tilburgse kermis
blijft mijn absolute hoogtepunt van het jaar. Ik neem
twee weken vrij zodat ik niets hoef te missen. Ik
fotografeer alles wat ik zie, wat al begint met de
opbouw. Enorme trucks komen aanrijden; ze gaan
open en een indrukwekkende hoeveelheid staal
komt tevoorschijn. In een paar dagen tijd veranderen
lege, afgezette straten, in een stad vol constructies
van staal, omgetoverd tot zinderende attracties. Ik
krijg er steeds opnieuw kippenvel van!” Deze twee
weken zijn bijna topsport voor Mirella. De opbouwdagen zijn van 7.00 tot 23.00 uur en Mirella mist
alleen de eerste paar uur in de ochtend. In de avonden zet ze alle foto’s op haar computer en plaatst ze
een blog op haar favoriete forum. Tijdens de kermisdagen krijgt ze helemaal weinig slaap: “Ik wil niets
missen. Ik geniet intens van de mensen, de lampjes,
de geuren & kleuren en de attracties. Tot diep in de
nacht, als de kermis allang in rust is, praat ik na op
een terras met andere liefhebbers. En gelukkig is dit
niet een dag, maar tien hele dagen lang!”

De X-factor
Als Mirella praat over de kermis, dan spat de
energie er vanaf met een bijna jaloersmakende
twinkeling in haar ogen. Het mooiste? “Ik kan me
steeds opnieuw verwonderen over de verplaatsbaarheid. Het is een pretpark op wielen. Het staat
binnen een paar dagen. En daarna is het weer
weg alsof het er nooit gestaan heeft. Dat vind
ik zó magisch!”, straalt Mirella. Mirella heeft een
enorm archief aan kermisfoto’s. Alleen al over de
Tilburgse maakte ze er vorig jaar 2500. Ze bewaart zowel foto’s als filmpjes in haar archief en
online deelt Mirella foto’s met andere liefhebbers,
voorzien van teksten. “Dankzij internet kom ik
meer en makkelijker in contact met andere liefhebbers, kom ik via foto’s meer te weten over
attracties en eigenaren én leer ik heel veel over
de techniek achter de attracties. Sindsdien vind
ik de opbouw minstens zo geweldig als de kermis
zelf.”

Twee liefdes komen samen
Het is niet te tellen hoe vaak Mirella de vraag
krijgt of ze naar de kermis gaat vanwege de
mannen en waarom ze niet zelf op de kermis is
gaan werken. “Ik ben daar nooit in geïnteresseerd
geweest, ik ga voor de kermis zelf. Werken op de
kermis kwam ook nooit in me op… totdat mijn
leven een andere wending kreeg. Ik ontmoette
een man die marktmeester is voor de kermis in
Laren. Zonder elkaar ooit gezien te hebben,
stuurden we elkaar berichtjes via Facebook en
voordat ik hem in het echt zag, was ik al gek op
hem. Het toeval wil dat hij een aanbieding heeft
gehad om bedrijfsleider te worden van een
attractie. En ze zijn bij voorkeur op zoek naar een
stel. We zijn nu aan het proefdraaien of dit ons
lotje uit de loterij gaat worden. Of ik een kermisvrouw ga worden is nog niet zeker, maar dat ik de
liefde van mijn leven heb gevonden zeker wel!”
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Het glas kan altijd
voller

Wijnlokaal Leven op
het Stadhuisplein
is meer dan
zomaar een
horecagelegenheid.
Pensionado’s van
alle rangen en
standen kunnen
hier genieten van
een glaasje, een
hapje en elkaars
gezelschap. Op
de luifel van het
wijnlokaal staat
niet voor niets het
motto: het leven is
te kort om …

Tekst Betty Montulet &
fotografie Hans Peters
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Te zeuren, te treuren of eenzaam te zijn? Is het glas halfvol of is het half leeg? De
kleurrijke ondernemer Mario de Kort (74) schenkt graag bij. Al is het maar om de
eenzaamheid van zijn wat oudere klanten te verzachten: “Kleine eenzaamheid
kwelt. Het is alsof er een schakelaar op je rug zit en je kunt er niet bij. Natuurlijk
heb ik ook niet de oplossing maar ik kan me er wel voor openstellen.” Mario
is best kritisch over de huidige horeca: “Dat kan anders, mensen! Dat glas kan
voller. Wees wat vriendelijker en luister. Zet de muziek niet zo hard. Vooral
ouderen storen zich hier aan.” Zelf schenkt hij een groot glas bier met een flinke
bol, lachend: “Op z’n Duits getapt.” Vooral tijdens de Markt Special op vrijdag en
zaterdag van 14.00 – 18.00 uur zijn de drankjes aantrekkelijk geprijsd.
Geen huwelijksbureau
Mario de Kort is geen onbekende in de Tilburgse zakenwereld. Jarenlang had
hij een bedrijf in zonnebanken. Maar in 1995 werd hij aangereden door een
motor met als gevolg een hersenbeschadiging. Waaraan hij in 2002 succesvol
werd geopereerd in de Verenigde Staten. “Het mag een godswonder heten dat
ik hier nog sta en loop. Ik ben langzaam opgekrabbeld uit een diepe depressie.
Zo’n beetje het ergste wat je kan overkomen in het leven, dat kan ik je wel
vertellen.” Mario en zijn vrouw, die ook meewerkt in de zaak, hebben dus best
een rugzakje en mede daarom koos hij voor een idealistische(r) insteek: “Ons
klantenbestand is heel divers. Edelman, bedelman, dokter, pastoor, alles zit hier
op een zaterdagmiddag gezellig met elkaar te kletsen. En zo niet, dan probeer
ik de gasten met elkaar te verknopen. Veel van onze gasten zijn alleenstaand; er
komt hier een architect, een erudiete alleenstaande man. Met hem deel ik een
vurige passie voor klassieke muziek.” Mario en zijn vrouw waken als herders over
hun kudde. “Dat ze niet te veel drinken, hoe gezellig het ook is. En we willen
ook niet dat er geroddeld wordt. Zo hou je de sfeer aangenaam.” Zo aangenaam
dat onder dit dak inmiddels al meerdere romances zijn opgebloeid: “Maar we
zijn geen huwelijksbureau hoor!”
Frühschoppen
Wijnlokaal Leven bestaat nu 14 maanden en spreekt zich rond. Sinds carnaval
loopt het gesmeerd. De Kort: “Ouderen trekken vaak een te grote broek aan
maar heus, die pensioenen zijn zo riant niet. Ik heb berekend dat een senior
met beperkte middelen voor twee tientjes per maand leuk uit kan gaan en
daar dragen wij aan bij. Met heerlijke lokale producten. We bieden ook veel
extra’s. Als ik er zin in heb, bak ik na het borrelen friet. Met zelfgemaakte
mayonaise een doorslaand succes.” En de clientèle kan hier genieten van
Frühschoppen, levende muziek, een haring- of oesterparty, een high wine of

een palingrokerijtje. En je kunt er je feestje vieren.
Mario lacht: “Een jarige 80-jarige klant zorgde zelf
voor de catering, maar daar kreeg hij al snel spijt van.
Die amuses bouches waren wel erg petieterig. Zat
iedereen te geeuwen van de honger dus kwamen
alsnog de friet en bitterballen op tafel!”
De rode tuktuk
Ooit was Mario (opera)zanger, onder andere bij het
Brabants Orkest: “Vol goede bedoelingen wilde ik
hier recitals geven aan de piano maar bleef steken
op zes theedrinkende dames. Dat was me toch net
iets te elitair. Nu zet ik op de wijze van een aria het
prachtlied Friet met Mayonááááise in en daarna
gaan we over op het duet van de Parelvissers of het
Slavenkoor. Leef ik tegelijkertijd mijn grote hobby uit.”
Naast bourgondische gezelligheid staat veiligheid
hoog in het vaandel bij het wijnlokaal. De Kort: “De
dames zeggen dan wel gekscherend tegen elkaar:

we gaan even naar het Leven maar ze moeten zich
wel veilig voelen. Zitten ze iets boven hun theewater
dan breng ik ze soms thuis met een heuse tuktuk,
een gemotoriseerde riksja. Die rode tuktuk is ons
handelsmerk en staat altijd voor de deur.” Niet alleen
het grappige vehikel maar ook het uitzicht geeft
een bijzonder sfeer aan de wijnproeverij, vooral in
het licht van de ondergaande zon. “Mooi he?”, glimt
Mario, “domweg gelukkig aan het Stadhuisplein!”
Wijnlokaal Leven,
Stadhuisplein 164 Tilburg
T 06 - 200 451 49
Do en vr 16.00 – 23.00 uur
Zaterdag 12.00 – 23.00 uur
Zondag 14.00 – 20.00 uur
Zie ook www.wijnlokaalleven.nl

Glaasje op, laat je rijden!
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Laat uw geheugen u weleens in de steek?
Hebt u iemand in uw omgeving die vergeetachtig is?
Valt die zorg u zwaar?
Vindt u het belangrijk om zo lang mogelijk in uw
eigen omgeving te kunnen blijven wonen?
Vindt u persoonlijke aandacht en begeleiding
belangrijk? Dan is Convivio iets voor u.
Convivio Wonen
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

© Puzzelcorner.nl

BBQ
BIERTJE
BOS
BRUNCH
BUITEN
DRANKJE
FIETSEN
GROEN
GROTTO

HONDEN
JULI
KAMPEREN
KERMIS
NATUUR
OUDE WARANDE
PARK
SKATEN
SLIPPERS

SNACK
SPORTEN
TERRAS
TREIN
TUIN
VENTILATOR
VLIEGEN
WANDELBOS

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

En maak kans op een cadeaubon!
De
De Draad
Draad ||

9

De Ruischvoorn: meer
dan hengelen alleen
Vissen een oubollige sport voor ouden van dagen, die in hun eentje
urenlang naar een dobber zitten te staren? Niks hoor. Bij hengelsportvereniging De Ruischvoorn in Tilburg Noord kun je alle aspecten
van het sportvissen beoefenen. Zoals wedstrijdvissen, vliegvissen,
karpervissen, roofvissen en vissen op zee. En gezellig is het ook.
tekst & fotografie Hans Peters

De Ruischvoorn bestaat al 91 jaar en beheert alle
stadswateren in Tilburg. Voorzitter Fons Jonkers:
“Daarnaast pachten we ook de grotere wateren in
de omgeving zoals bijvoorbeeld de Lange Jan in
Moerenburg.” En is met haar 4000 leden, de op een
na grootste hengelsportvereniging van Midden
Brabant: “Maar het merendeel haalt hier alleen de
visvergunning op. Zeg dat we zo’n 100 actieve leden
hebben. De oudste is 90 en de jongste 7 jaar. Maar ons
ledenbestand vergrijst wel, dat is de landelijke trend.”
Er is een speciale afdeling voor 55-plussers. Die
hengelen vandaag in het Quirijnstokpark maar de
voorn wil niet echt bijten. Jac van Oetelaar vist al 60
jaar: “’s Zomers vis ik 3 à 4 keer in de week, afhankelijk
van het weer. Die spanning als de dobber omlaag
gaat, daar doe ik het voor en dat we na afloop naar
ons kluppie gaan. Napraten bij een biertje!” Op
dinsdagmiddag is er een speciale soos. Dan wordt er
gebiljart, gedart of gekaart. In de winter als er minder
gevist kan worden, is die heel populair.

Way of Life
Vissen is overwegend een mannensport; de
Ruischvoorn telt slechts 5 vrouwelijke leden. Mia
vist vooral voor haar rust: “Ik vis al 20 jaar samen
met mijn man. Het is heerlijk relaxt; we worden hier
alle twee heel erg rustig van. En na afloop van zo’n
wedstrijd is het weer heel sociaal en gezellig.” Het
wedstrijdvissen is de kernactiviteit en daar gaat het
dan ook behoorlijk competitief aan toe. Maar ondanks
het spanningselement van het jagen heeft vissen
een oubollig imago, vooral bij de jeugd. Voorzitter
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Fons was altijd al een echte visfanaat: “Toen ik jong
was ging je vanzelf vissen, er was niet veel anders
te doen. Maar de tijden zijn veranderd. Hoe moeilijk
het ook is om jongeren aan het vissen te krijgen,
we proberen het wel via onze Kijk- en Doedagen
in het Quirijnstokpark. Daar komt best wat jeugd
op af.” Je kunt op vele manieren vissen. Naar de
Ardennen voor het vliegvissen. De Noordzee of de
Zeeuwse wateren op voor kabeljauw of schol en
de rivieren op voor karper, brasem of snoek. Fons is
zelf een echte karpervisser: “Dat is bij ons een way
of life. Voor mij is het de thrill van het jagen. Dan
komt het jachtinstinct bij me naar boven. De karper
voorzichtig benaderen en uiteindelijk heb je beet!
Een geweldig gevoel, daar doe je het voor.” Het
karpervissen gebeurt vaak ’s nachts, compleet met
groene tentjes en camouflagekleding. Fons: “Bij de
Wilhelmina Challenge vissen we 72 uur aaneen met
als doel de meeste kilo vis, schoon aan de haak. Daar
wordt dan flink over gesnoefd, vooral op Facebook.
Zulke wedstrijden zijn een groot sociaal gebeuren en
werken verbroederend.”

Kapers op de kust
Door Europese wet-en regelgeving is het rivierwater
schoner en helderder geworden. Een goede zaak
maar voor sportvissers is het een teruggang. Want de
vis is hierdoor erg zichtbaar voor roofvogels. Fons: “En
een aalscholver vangt al snel 1 kilo vis per dag. Ik ben
een natuurliefhebber en het is een schitterende vogel,
maar als ik ze omlaag zie duiken, vind ik ze een stuk
minder mooi. Dan kan ik fluiten naar mijn vis.” Fons is

ook zeer gëinteresseerd in de leefomgeving van vis. De Ruischvoorn
heeft een visstandbeheercommissie, die de kwaliteit van het
viswater en de visstand in de gaten houdt. Fons: “Van Sportvisserij
Zuid West Nederland kregen we een subsidie om karpers uit te
zetten, die niet te veel doorgroeien. Aalscholvers hebben daar
meer moeite mee.” Gevangen vis wordt overigens teruggezet. Twee
snoekbaarzen mag je mee naar huis nemen. Fons: “Het gaat ons
sportvissers natuurlijk niet om vis vanuit het standpunt van voedsel,
al mag ik op zijn tijd best graag een scholletje of zalm verorberen.
Die wordt nu duur betaald en dan te bedenken dat zalm ooit het
voedsel was voor de armen. Dienstmeisjes wilden hooguit een keer
per week zalm eten, anders zochten ze het hogerop. Dat is wel 180
graden omgedraaid.”

Elke donderdagavond open van 19.00 – 20.00 uur voor onder
meer info, visvergunningen en vragen over lidmaatschap. De
Meedoenregeling is hier van toepassing.
Zie ook www.ruischvoorn-tilburg.nl of bel 013 544 05 22
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tekst Betty Montulet & beeld Dennis Buster

Extra steun, begrip maar ook ontspanning zijn de pijlers van het Netwerk. De vrijwilligers
die zelf weduwe/weduwnaar zijn, organiseren de inloopochtenden, de Contactcirkels, de
bezoekdienst, het koor en de dansavonden. Kitty Luijerink (72) werd 10 jaar geleden weduwe:
“Je staat met je rug tegen de muur en je moet door. Steun van buitenaf was ver te zoeken.” Als
lid van de bezoekdienst ondersteunt ze lotgenoten die niet mobiel zijn of (nog) niet toe zijn
aan gezamenlijke activiteiten. Kitty: “Ik hoor ze aan en leef met ze mee want natuurlijk begrijp
ik het verdriet als geen ander. Wat op mij altijd de meeste indruk maakt is hoe iemand dit
leed verwerkt en ermee omgaat.” Ook haar nieuwe partner Ben, sinds 12 jaar weduwnaar, is
betrokken bij het netwerk. Ben: “Kitty en ik woonden in dezelfde wijk en kwamen elkaar vaak
tegen bij het uitlaten van de hond. Daarom is dat boek Dan neem je toch een hond! ook zo’n
succes!” knipoogt hij.
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Het Netwerk organiseert een inloop op maandagochtend,
contactcirkels voor leuke uitstapjes en activiteiten, een
Qigong-groep, dansavonden, een koor,
een bezoekdienst en verdiepingsgroepen.
www.contourdetwern.nl/weduwenweduwnaars
Of bel naar Wendy Zwekars, T 013 464 92 10
(MFA De Poorten) of 06 166 34 270.

Eenzaam of alleen
Er ontstaan vele vriendschappen maar ook romances binnen het Netwerk.
Ben: “Eenzaam zijn of alleen, daar zit een groot verschil tussen. Mannen zijn
in het algemeen afhankelijker en ook praktischer. Ze zijn sneller geneigd om
een nieuwe relatie aan te gaan, denk ik.” Wendy Zwekars kijkt als coördinator
van ContourdeTwern vanaf de zijlijn toe hoe het netwerk groeit en bloeit: “De
meesten schuiven aan als deelnemer en een aantal pakt vervolgens door als
vrijwilliger. En zij leggen daar zoveel bezieling in; juist door de combinatie van
vóór en dóór blijven ze niet steken in hun kwetsbaarheid. Beter nog: je komt hier
op adem in je eigen tempo en uiteindelijk weer in je kracht! Want gelukkig bouw
je hier snel een netwerk op van nieuwe vrienden.”
Oorverdovend stil
Voor Jo Ruijzenaars (81) was het een uitkomst: “Toen mijn man acht jaar geleden
overleed viel ik in een zwart gat. Omdat hij twee beroertes had overleefd en
ik dag en nacht mantelzorger was, dacht ik opgelucht te zijn. Ik had er vrede
mee dat hij insliep maar de stilte daarna was oorverdovend. We lagen altijd in
een deuk met elkaar, begrepen elkaar zonder woorden. Het was een bandiet,
een echte kwajongen, zelfs in de laatste fase in De Hazelaar kwamen zijn
verpleegsters niet meer bij.” Gelukkig was Jo een actieve vrouw, ze maakte
altijd al deel uit van allerlei raden en comités: “Nee, ik ben niet bang om ergens
binnen te stappen. Ik gaf mezelf een schop onder de kont en omdat ik altijd al
naar de mantelzorgbijeenkomsten in De Poorten ging, was het Netwerk voor mij
niet zo’n grote stap.”
Jo komt voor de leuke dingen zoals uitstapjes naar Den Bockenreyder in
Esbeek, de High Tea en kadootjesmiddagen van haar Contactcirkel: “Gelukkig
gaat alles in juli en augustus gewoon door. Zelf houd ik tijdens de inloop op
maandagochtend altijd een stoel vrij voor nieuwelingen. De drempel is heel
hoog, maar we hebben allemaal hetzelfde meegemaakt en na een kwartiertje
bijpraten ben je als familie.”
Kitty beaamt dit: “Nieuwelingen komen niet makkelijk binnen. In de gang op en
neer drentelen, toch weer weggaan. Zo ken ik een vrouw die vijf jaar haar huis
niet uitkwam maar nu toegeeft: ‘dit was een gouden greep, dit heeft me gered!’”
‘Het leven moet nú leuk zijn’
Liesbeth van Iersel (62) is met hart en ziel vrijwilliger bij de bezoekdienst, de
inloop, het koor en de succesvolle dansavonden waar zijzelf het initiatief toe
nam. Liesbeths partner kreeg vijf jaar geleden slokdarmkanker en overleed
slechts 10 weken later: “Dat was een heel heftige periode. We zouden als
pensionado’s in Spanje gaan wonen en leefden daar helemaal naar toe. Dan
gebeurt dit en je toekomstdroom valt in duigen. Gelukkig kwam ik hier in
aanraking met een wat jongere cirkel van weduwen en weduwnaars en dat werd
een hechte groep. Dat worden je nieuwe vrienden want de vorigen laten los.
Daarom is dit ook zo ongelooflijk belangrijk. Ik zag totaal geen toekomst meer,
maar nu ben ik dolblij met het koor, de uitstapjes en de dansavonden. Ik krijg
soms best wel commentaar op mijn volle agenda en drukke leven. Maar ondanks
het verlies en het gemis, besef ik nu des te meer: het moet nú leuk zijn en over
een jaar zien we dan wel weer.”
De Draad |
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DE BOODSCHAP VAN DE
MAALTIJDENEXPRES
Als je ouder wordt met wat chronische klachten of je komt alleen te staan,
kan je eigen potje koken al een zware belasting zijn. Dan kan Stichting
Maaltijdenexpres Brabant uitkomst bieden; die brengt wekelijks de
maaltijden aan huis. En voor het doen van de dagelijkse boodschappen
heeft de Maaltijdenexpres sinds kort ook een oplossing: de kersverse
boodschappenservice!

tekst & fotografie Hans Peters

Al 45 jaar brengt de Maaltijdenexpres elke dag
een gezonde en voedzame maaltijd aan huis.
Coördinator Hans van Rooij: “We zijn bijzonder trots
op deze mijlpaal. We bieden de keuze tussen 90
verschillende hoofdgerechten en vele bijgerechten,
van rode kool met hachee tot zalm in pestosaus.
Vers, ambachtelijk, streek- en seizoensgebonden.
De bezorging aan huis is in heel Midden-Brabant
gratis, vanaf slechts 5,25 euro per maaltijd met een
minimale afname van twee stuks. Daarnaast kun
je sinds kort ook de broodmaaltijd bestellen. Zie
onze rubriek broodservice. En kwam van onze 1200
klanten de roep om een boodschappenservice.”

Liever naar de soos dan de super
Dus kunnen vanaf nu klanten hun dagelijkse
boodschappen bestellen waaronder producten
voor de persoonlijke verzorging en huishoudelijke
artikelen. Hans van Rooij: “Veel ouderen
blijven steeds langer thuis wonen. Dan is zo’n
boodschappenservice ideaal. Je bent niet meer
afhankelijk van anderen, want boodschappen
doen kan een behoorlijke belasting zijn. Daardoor
blijft er energie en tijd over voor gezellige dingen
zoals de soos!” De boodschappenservice is heel
eenvoudig, zegt medewerker Ans Schipper:
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“Bestellen door middel van een standaard lijst,
nagenoeg geen bezorgkosten en boodschappen
worden samen met de maaltijden bezorgd
op een vast moment! Je kunt de gebruikelijke
boodschappen bestellen zoals koffie, fris en
shampoo, maar ook dagverse producten zoals
brood, beleg, boter, kaas en eieren. We hebben
kleine verpakkingen met jam, stroop of hagelslag,
een half brood, een half ons kaas of worst,
kortom extra service speciaal op maat voor onze
doelgroep.”
Hans: “Bij de boodschappenservice werken we
samen met De Rooi Pannen. Iedere ochtend doen
de studenten de (verse) producten voor ons in
kratten. Die halen we op en worden per klant in
tasjes gedaan. Samen met zo’n 35 enthousiaste
en betrokken vrijwilligers worden de bestellingen
keurig aan huis bezorgd. En eventueel in de
koelkast gezet waar de klant ze weer gemakkelijk
uit kan halen.”

‘Tweemaal gebakken, eenmaal bezorgd’
De pilot voor de boodschappenservice in
woonzorgcentrum Koningsvoorde (De Wever)
verliep naar ieders tevredenheid. Ans: “We hebben

Gebruik maken van de boodschappenservice?
Of van de maaltijd / broodservice? Of allebei?
Neem dan contact op met:
Stichting Maaltijdenexpres Brabant (ANBI)
Boomstraat 161, 5038 GR Tilburg
T 013 544 25 13, zie ook www.maaltijdenexpres.nl

in totaal nu zo’n 50 klanten. We maken promotie middels een gratis ontbijtpakketje – een
dubbelgebakken beschuitje met jam- onder het motto ‘tweemaal gebakken, eenmaal
bezorgd’. Die delen we uit bij knooppunten in de zorg, zoals bij dementieconsulenten,
transferverpleegkundigen en ouderenwerkers van ContourdeTwern.” De Maaltijdenexpres
wil de lasten verlichten die ontstaan zijn door de veranderingen in de zorg. Hans: “Je ziet
dat de langdurige zorg zich steeds meer naar de wijken verplaatst en op het bordje van de
thuiszorgorganisaties terechtkomt. Bij langdurige zorg hoort uiteraard gezonde voeding
en in die behoefte kunnen wij prima voorzien.”

Leuke dingen blijven doen
De maaltijd-thuis-service blijft de belangrijkste pijler van de Maaltijdenexpres, maar
met een nieuwe aanwinst als de boodschappenservice hopen Ans en Hans hun klanten
iets extra’s te bieden. Ans: “Onze prijzen hebben we vergeleken met de NIBUD-norm en
passen goed binnen dat plaatje. Voor de extra boodschappenservice rekenen wij 2 euro in
verband met de administratieve en logistieke afwikkeling.” Hans: “Zelfredzaamheid is het
sleutelwoord in deze participatiemaatschappij. Wij ontlasten graag mantelzorger en klant
en daardoor blijft er genoeg tijd en energie over om leuke dingen te doen!”

De Boodschappendienst pakt uit

Ook gezond ouder
worden!

Denken
en doen

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

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

Kringloopwinkel en
inname goederen Goirle

maandag 13.00 - 18.00 uur

Nobelstraat 18a, Goirle

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

Nobelstraat 18a, Goirle

Kringloopwinkel
Tilburg
dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

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

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

Inname goederen Tilburg

maandag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Havendijk 20, Tilburg

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

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

geschikt zijn voor hergebruik.

Havendijk 20, Tilburg

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

Inname
goederen Tilburg
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

werk voor mens en milieu

Ophalen goederen

Ophalen
goederen
Dat kan een bankstel zijn, maar

Afspraak maken? T 013 543 92 22 of

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

www.lapoubelle.nl







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



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

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

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

€ 10,50
€ 12,00
€ 22,50
€ 12,00
€ 22,50
€ 43,00

€ 24,00

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

Insulindeplein 18

l

5014 BD Tilburg

www.koskappersopleidingen.nl

l

013-5426603

info@koskappersopleidingen.nl

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

info@buromaks.nl

of bel naar: (088) 4008800.

Juridische informatie

Nieuwe gemeenschap van
goederen vanaf 1-1-2018!
tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor
mensen die ná die datum in het huwelijk treden.
Voortaan hoeven echtgenoten bij een scheiding
niet meer alles 50/50 te delen! Deze nieuwe regels brengen verandering in de oeroude traditie
van de gemeenschap van goederen. De huidige
gemeenschap van goederen houdt in dat bij een
echtscheiding (bijna) alles 50/50 wordt gedeeld
(uiteraard alleen als een echtpaar geen huwelijkse
voorwaarden heeft gemaakt). De enige uitzondering is als er krachtens schenking of erfrecht iets
werd verkregen, onder toepassing van een uitsluitingsclausule. De schenker of erflater moet dit dan
uitdrukkelijk bij de schenking of in een testament
hebben bepaald. Door de nieuwe wet vallen niet
langer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen. Maar pas op: de nieuwe wet
werkt alleen voor paren die vanaf het jaar 2018 in
het huwelijk treden. Ben je al getrouwd, dan blijven
de oude regels, dus de “oude” gemeenschap van
goederen, gelden!
Na 1 januari 2018 trouwen?
Dan geldt het volgende:
Wat deel je niet bij echtscheiding?
- erfenissen en schenkingen (het maakt niet uit of je
die vóór of tijdens het huwelijk hebt gekregen);
- bezittingen en schulden die uitsluitend op je eigen
naam stonden voordat je ging trouwen.
Met bezittingen bedoelen we bijvoorbeeld een huis,
een bankrekening of een auto. Voorbeelden van
schulden zijn een debetstand op je bankrekening,
het bedrag dat openstaat op je creditcard,
achterstallige abonnementsgelden en een
hypotheek of andere lening die je hebt afgesloten.
Met ‘eigen’ wordt bedoeld dat die bezitting of
schuld niet ook van de andere partner is.
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Wat deel je wel bij echtscheiding?
Het inkomen en vermogen dat je tijdens het
huwelijk krijgt en de schulden die je tijdens het
huwelijk aangaat, zoals een creditcardschuld of een
lening die je afsluit. Het betreft ook de bezittingen
en de schulden die je vóór het huwelijk al samen
had. Als je voordat je ging trouwen al gezamenlijk
bezittingen had (ongeacht in welke verhouding),
dan deel je die bij een scheiding dus ook 50/50.
Heb je er dus voor gekozen om als samenwoners de
woning in de verhouding 60/40 te kopen, dan deel
je na je huwelijk 50/50.
Uitsluitingsclausule versus insluitingsclausule
Voor schenkingen of erfenissen aan een kind, dat
gehuwd is vóór 1 januari 2018, blijft het belangrijk
om een uitsluitingsclausule in testamenten en
bij het doen van schenkingen bij de schenking te
blijven opnemen. Wil je als erflater of schenker
bepalen dat een erfenis of schenking wél in een
gemeenschap van goederen valt, dan zal er in een
testament of bij een schenking een zogenaamde
insluitingsclausule opgenomen moeten worden.
Al getrouwd, wat dan?
De nieuwe regels gelden alléén voor paren die nog
gaan trouwen. Voor paren die al getrouwd zijn,
brengt de nieuwe wet geen verandering. Bent u
in gemeenschap van goederen getrouwd en wilt
u dat aanpassen? Dan kunt u alsnog kiezen voor
huwelijkse voorwaarden. Voor echtgenoten die
al met huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd,
is het belangrijk om regelmatig de huwelijkse
voorwaarden door de notaris tegen het licht te
laten houden!

DRAADLOOS

We leven in een digitale samenleving, of we het nu leuk vinden of niet.
Maar een van de grote voordelen daarvan is wel de smartphone of
het tablet. Dit zijn eenvoudige, toegankelijke apparaatjes en ideaal
om sociale contacten te onderhouden via bekende toepassingen
zoals bijvoorbeeld Skype en Whatsapp. De laatste is hét medium
om gratis berichten te sturen, vaak naar groepen mensen (bij
een familie-app) of om snel foto’s en filmpjes te delen. Maar
daarnaast zijn er veel meer apps die het leven leuker maken. De
redactie verzamelde er een aantal:

De langer groen licht app: de gemeente Tilburg ontwikkelt sinds kort een app,
speciaal voor voetgangers. Om ouderen en mensen die slecht ter been zijn, te helpen
veilig over te steken bij verkeerslichten. Door deze nieuwe app, de Cross-Walk-app, te
laden op uw smartphone krijgt u langer groen licht. Het is een testfase tot en met juli
en wordt daarna breder uitgerold als het een succes blijkt te zijn. Een vergelijkbare
app voor fietsers is in de maak. In de toekomst zullen verkeerslichten volledig
afgestemd zijn op diverse doelgroepen, aldus de gemeente.
De luisterbieb is de eerste luisterboeken-app in Nederland. Hiermee krijgt u,
als lid van de bibliotheek, de beschikking over een grote selectie content: van
voorgelezen romans tot interviews, redevoeringen en hoorcolleges. Het gaat hier
wel om Nederlandstalige en vertaalde boeken, waarvan de auteur langer dan 70 jaar
geleden overleden is, waardoor ze rechtenvrij zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
sprookjes van Andersen, romans van Couperus en het befaamde kinderboek Dik Trom
van C.J. Kievit.
Geen zin om boodschappen te doen? Installeer dan gratis de Appie op uw telefoon.
Met Appie kunt u simpel een boodschappenlijstje maken, boodschappen bestellen of
zoeken in de recepten van Allerhande. Het lijstje kan online worden verstuurd naar de
supermarkt zodat alles wordt klaargezet. De app helpt u ook om producten te vinden
in de winkel. De boodschappen kunt u thuis laten bezorgen of bij een Pick Up Point in
de buurt (niet gratis!).
Dragon Dictation: vindt u het lastig om de kleine lettertjes te typen als u met de
smartphone appt, sms’t of mailt? Dan is deze app ideaal. Zet de functie aan en via
Dragon Dictation kunt u gewoon tegen de telefoon zeggen wat u wilt versturen. Die
info wordt dan automatisch omgezet in geschikte tekst voor sms of mail.
Heeft u even niks te doen en houdt u van scrabble dan zijn er via de app Wordfeud
genoeg tegenstanders te vinden die graag een spelletje met u willen spelen! Ook
de app van de populaire tv-quiz Per Seconde Wijzer kunt u simpel downloaden op
de smartphone. Met vele categorieën zoals sport, geschiedenis en cultuur kunt u
tegenspelers de loef afsteken.
En tenslotte; mocht u uw telefoon waarop net al deze interessante apps zijn
gedownload, kwijt zijn? Niks aan de hand. De Find My Phone app stuurt een signaal
naar een computer waarop u de functie hebt aangezet en de telefoon aan gelinkt
hebt. De computer geeft dan aan waar de telefoon zich bevindt.
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Voor de Draad Ermee!

doodgewoon gelukkig
in de reeshof

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 dit keer
te gast in de Reeshof,

Tekst Toine van Corven & fotografie Hans Peters

Afkomstig uit Vlaardingen, bracht de liefde hem naar Tilburg. In 1989 ontmoette
hij Patricia (nu 48). Zij werkte in Den Haag. Heimwee voerde de Tilburgse terug
naar haar geboortestad, samen met André. Al snel ging het stel in de Reeshof
wonen. Daar zijn ze nog altijd gelukkig met hun twee zonen van18 en 21.
De Van Aardens wonen in de K-buurt, niet in de platvloerse betekenis van de
term, maar in het deel van de wijk waar alle straten met een K beginnen, in dit
geval de Kasterenlaan, vlakbij het park, niet ver van winkelcentrum Heyhoef.
Dat veel Tilburgers nog steeds over de Reeshof zeggen dat ze er ‘nog niet dood
gevonden willen worden’, is voor André onbegrijpelijk. “Die mensen stellen zich
niet open voor deze omgeving. Als je bovendien geen contact zoekt, zal het wel
nooit ergens gezellig worden. Het is een onterecht vooroordeel. Het is hier juist
heerlijk wonen.”

bij André van Aarden
(53), financieel
adviseur. Ooit was
hij betaald voetballer
(doelman) bij SVV,
waar bondscoach
Dick Advocaat toen
trainer was. André
zweefde prachtig
naar de bovenhoek,
maar brak niet door,
zoals dat zo mooi
heet. “Ik kon er niet
alles voor laten.”
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Paradijs op aarde
Vergeleken met Vlaardingen, dat volgens hem sterk verpaupert, is Tilburg het
paradijs op aarde. “In Vlaardingen kom ik nog maar een enkele keer per jaar.
Tijdens het Loggerfeest (vis eten, eind juni) kom ik er bekenden tegen. Anders
nooit. Iedereen die ik kende, is uit de stad vertrokken.” Zijn vrouw moet van de
werkstad in het westen al helemaal niets weten. En met Den Haag was ze om
haar moverende redenen ook helemaal klaar. “In de tram was ze op het laatst
nog de enige blanke.”
Als ik uit de randstad kom rijden en ik zie bij de Moerdijkbrug ‘Provincie NoordBrabant’ staan, krijg ik direct een warm gevoel”, voelt André zich tegenwoordig
een echte zuiderling. In het begin was dat minder. “Ik heb moeten wennen.
Niet alles is hier zo klip en klaar als het lijkt. Tilburgers zijn minder straight dan
westerlingen. Ze doen hier liever zaken met een vriendje, weet je wel. Ik had ook
af en toe het idee dat ik in de zeik genomen werd. Dat was dan humor.“

Blauwe Mauritius
Ooit runde hij een bedrijf dat voor onder meer organisatiebureau Mojo
popconcerten beveiligde. Zo was hij betrokken bij concerten in de Kuip van
de Rolling Stones, U2 en andere groten. Dat was in een probleemloze tijd,
nog zonder het gevaar van terroristische aanslagen. Uiteindelijk koos hij voor
een andere tak van sport: zelfstandig verzekerings- en hypotheekadviseur,
onder de bedrijfsnaam ‘Blauwe Mauritius’. Filatelisten onder de lezers zullen nu
opveren. Inderdaad, het gaat hier over de beroemdste postzegel ter wereld.
Vier ongebruikte en acht gestempelde exemplaren bestaan er nog van. “Telkens
wanneer ze verkocht worden zorgt dit voor een sensatie.”

De Blauwe Mauritius bezit hij weliswaar niet, maar
als verzamelaar heeft André niet slecht geboerd. Met
zijn hobby verdient hij een aardig centje bij. Niet
met postfris uit Nederland, maar vooral met oude
Russische en vooral Chinese postzegels. “Onder het
regime van Mao in de jaren zeventig was verzamelen
verboden. Chinese zegels verdwenen naar het
buitenland. Nu betalen Chinezen daar veel geld voor,
wel honderden euro’s per stuk. Als ik een Chinese
zegel heb, zet ik die voor een luttel bedrag op Ebay
en laat er lekker op bieden. Ongelooflijk hoe dat
soms kan oplopen!”

meer willen doen. Op mijn vakgebied zaken op orde
stellen, helpt mensen die zijn vastgelopen vaak al
een heel eind op weg.”
André is gelukkig met zijn gezin in de Reeshof, met
een mooi huis, buren die vrienden zijn geworden, de
rust en natuur, maar toch ontbreekt er nog iets: de
mogelijkheid om in de buurt gezellig uit te gaan, een
hapje eten bijvoorbeeld. “Daarvoor moeten we nu
naar het centrum, al kunnen de horecavoorzieningen
voor mijn leeftijdsgroep daar ook wel wat beter.
Ach, ik klaag niet. Ik vind overal makkelijk aansluiting.
Tilburg is tof. Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit
waar ik er woon.”

Mensen helpen
Als financieel adviseur en postzegelliefhebber heeft
André zijn zaakjes goed voor elkaar. Zo goed dat hij
tijd overhoudt die hij graag vrijmaakt voor anderen
met minder geluk. “Ik zou sociaal graag nog iets
“Vooroordelen over Reeshof onterecht!”
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Zilverlijn: een luisterend oor
Volgens het onderzoeksbureau TNS NIPO voelen
1 miljoen van de 4,1 miljoen 55-plussers zich vaak
eenzaam; 200.00 zelfs extreem eenzaam. Eenzaamheid ligt bij ouderen nu eenmaal vaker op de loer.
Het Nationaal Ouderenfonds startte in 2015 met de
Zilverlijn, waarbij ouderen worden uitgenodigd om
te bellen naar een luisterend oor. Aanmelden kan
kosteloos via 0900 6080100 of via www.ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/. Vervolgens wordt u
dan regelmatig gebeld door de Zilverlijn. Getrainde
vrijwilligers bieden een luisterend oor, een gezellig
praatje en/of een goed gesprek.

Music & Memory: muziek als wondermiddel
Music & Memory is een landelijk muziekproject met
als doel bij ouderen met verregaande dementie het
leefplezier te verhogen. Het roept herinneringen
op die hen terugbrengen naar een gelukkiger verleden, wat ook een gevoel van welzijn en geluk in
het heden bewerkstelligt. Het is ongelooflijk hoe
liedjes van vroeger een snaar blijken te raken bij
mensen met geheugenproblemen. Die zijn gelukkiger en socialer en lijken meer verbinding te maken met familie en partner. Alsof ze weer naar het
leven teruggebracht worden. En het is in feite zo
simpel: zorgprofessionals maken, met behulp van
familie, persoonlijke afspeellijsten op een iPod en
zo krijg je als het ware een muzikaal levensverhaal.
In Huize Padua in Tilburg wordt hier al volop mee
gewerkt. Iets soortgelijks doet het Alzheimerkoor
De Vergeet-mij-nietjes in Oss, Uden en Veghel. Dat
koor bestaat uit mensen met dementie en hun
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partner of begeleider. Het koor werkt zittend en
staand een heel repertoire van Hollandse liedjes af.
Van Alle duiven op de Dam tot en met Het Dorp.
Ook hier blijkt: al gaat het praten minder, van zingen leef je op. Muziek van vroeger is blijkbaar het
laatste dat je vergeet.

Dementheek
Bibliotheek Midden-Brabant presenteert, na Goirle,
sinds kort de Dementheek in Hilvarenbeek. De Dementheek staat open voor mensen met dementie
maar ook voor mantelzorgers, familie en vrienden.
Met een uitgebreide collectie aan (voorlees) boeken, folders, dvd’s en spelletjes. Ook zijn er speciale
koffertjes te leen om mee naar huis te nemen. Dit
kan mensen handvatten geven om in het dagelijks
leven beter om te gaan met dementie. Bibliotheek
Midden-Brabant heeft trouwens ook een bezorgdienst aan huis en ook een speciale collectie grote
letter- en luisterboeken zodat iedereen, mobiel of
niet, slechtziend of niet, van boeken kan blijven
genieten. Meer info? Otto Janssen, T: 013 547 08 58,
E: ottojanssen@bibliotheekmb.nl

Vervoerswaaier in Udenhout
Mobiliteit is een geducht wapen tegen eenzaamheid; daarom heeft Stichting Zet i.s.m. Stichting
Vervoer Voor Elkaar en ContourdeTwern het
pilotproject de “Vervoerswaaier” gepresenteerd
en uitgereikt. Alle vervoersmogelijkheden zijn
bijeengebracht in een handzame waaier. Zodat
(gebrek aan) vervoer geen struikelblok meer is om
aan allerlei leuke activiteiten deel te nemen. In het
verleden zijn alle vervoersmogelijkheden geïnventariseerd zodanig dat aanbieders en afnemers
elkaar weten te bereiken middels de waaier. Uitgiftepunt voor de waaier is het Dorpsloket in
Udenhout, bibliotheek aan het Tongerloplein,
ge-opend op donderdag van 13.00 – 15.30 uur.
T: 06 135 50 930 E: dorpsloket@gmail.com

AGENDA:
Stichting Alleen op deze Aarde organiseert activiteiten voor mensen die zich vaak alleen voelen en
geen aansluiting kunnen vinden bij de mensen om
hen heen. Ook tijdens de Week van de Eenzaamheid van 21 september tot 1 oktober.

Programma:
Dinsdag 18 juli: Eten en jeu-de-boules van
12.00 – 16.00 uur. Kosten € 8,00 p.p.
Dinsdag 15 augustus: Grote Reis, vertrek om
9.45 uur. Terug: 27 augustus om 20.00 uur.
Kosten € 27,50 p.p.
Zondag 3 september: Bingo met geldprijzen
van 13.30 – 17.00 uur.
Dinsdag 19 september: Eten en muziekbingo
van 12.00 – 16.00 uur. Kosten € 8,00.
Locatie: café Zaal Bierings, Goirkestraat 50, Tilburg.
Aanmelden bij Juanny van der Elzen.
T: 013-4560492. Zie ook www.alleenopdezeaarde.nl
De Meedoenregeling is van toepassing.
In de zomer organiseert Stichting Tilburg Te Water
i.s.m. De Kuierlat een aantal unieke wandelvaartochten.
Data: zondag 16 juli, zondag 20 augustus en
zondag 17 september. De tochten starten om 10.00
uur stipt aan de Draaibrug in de Piushaven. Na 1 ½
uur door Moerenburg te hebben gewandeld wordt
er tot rond het middaguur gevaren. Deelname:
€ 15,00 voor volwassenen, € 8 voor kids t/m 12 jaar.
Inclusief een kopje koffie / thee met koek/cake van
Bikken&Bakken. Zie www.dekuierlat.nl/wandelvaartochten voor de reservering.

Garagesales in de Armhoefse Akkers
Op zondag 27 augustus zullen ruim 120 deelnemers weer meedoen aan de derde editie van
de garage /stoep / tuin sales in de wijk Armhoefse Akkers in Tilburg-Oost. Van 10.00 – 16.00 uur
bieden wijkbewoners hun spulletjes te koop aan
nabij de Moerenburgseweg, Spoordijk, Boerhavenstraat, Sint Josephstraat en de Werf. Deze giga curiosa-, antiek- en rommelmarkt is gratis toegankelijk.
Ideaal voor fietsers en voetgangers want er is
weinig parkeergelegenheid in de wijk.

Feestelijk tintje 60+ beurs
ContourdeTwern organiseert voor de 15e keer de
jubileumeditie van de 60+ beurs op zaterdag 7
oktober in de Euroscoop aan het Olympiaplein 2 in
Tilburg. Op de 60+ beurs staan zo’n 70 standhouders met interessante producten, informatie,
demonstraties en aanbiedingen voor de Tilburgse
senioren. Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd en muziek wordt verzorgd door o.a.
Shantykoor Nooit Te Water, Bart Schuermans
en de Kruikenzangers.
Meer info via Wendy Zwekars
T: 013 464 92 10 / 06 166 34 270
E: 60plusbeurstilburg@contourdetwern.nl

Jubileum 60+ beurs
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NoodsituaƟe!
Geen paniek.
rodekruis.nl/Ɵlburg
In onze workshop ‘Risico’s in en om huis’, leert u van alles over noodsituaƟes
die in en om uw huis kunnen ontstaan. Zo bent u alƟjd goed voorbereid.

Wij verzorgen de workshop op aanvraag.
Voor meer informaƟe: info@rodekruisƟlburg.nl of 013 5425163

✓graƟs

✓prakƟsche Ɵps ✓voor senioren

✓interacƟef

✓u krijgt een persoonlijk noodplan

Met gemak een goede
maaltijd thuis

Met passie voor het vak
zorgen we graag voor
uw verse, verantwoorde
en vertrouwde maaltijd
thuis!
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, eiwitbeperkt of eet u graag vegetarisch: ook hierin is een breed
assortiment voor u beschikbaar.
Bij Puur Culinair bepaalt u zelf
hoe uw maaltijd wordt samengesteld. Wij variëren, zodat u kunt
combineren.

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 maximaal behoud van vitamines en mineralen,
en door werking van natuurlijke zouten
voegen we er gemiddeld 75% minder
zout aan toe.

kiezen

kiezen
@
kiezenKiezen
@
bestellen
uit ‘Puur voor U’ producten (in
kiezenKeuze
losse verpakkingen) of ‘Menu op maat’.
@
bestellen
Bestellen
kiezen
@
Bestel via menukaarten,
bestellen
bestelformulieren of op internet.
afleveren
@
bestellen
Bezorgen
Onze vrijwilligers brengen 1x per week de
afleveren
maaltijden bij u thuis.
bestellen
afleveren
Bewaren
koelenBewaar de maaltijden in uw koelkast en
afleveren
bepaal zelf iedere dag wat u wenst te eten.
koelenAan tafel
afleveren
Kies zelf het moment waarop u wilt eten. En
koelengeniet van een verse, verantwoorde maaltijd.
smakelijk eten!
koelen
smakelijk www.puur-culinair.nl
eten!
koelenOntvangt u onze maaltijden graag thuis
smakelijk en/of
eten!heeft u vragen? Bel gerust naar
013-464 54 46. Wij helpen u graag!

smakelijk eten!

Regiotaxi
Midden-Brabant
wordt vanaf 1 juni
Regiovervoer
Midden-Brabant

Meer informatie:
www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Rit reserveren: 0900 - 0595
Informatie en klantenservice:
0900 - 77 55 862

Voici !

Het opmerkelijke levensverhaal van de
Tilburger John Majoie alias Voici (1910 – 1974):

De man die zijn lezers liet lachen,
door Ed Schilders
- Plezierdichter
- Columnist
- Oorlogsverslaggever
- Toneelspeler
- Ridder in de Hongaarse orde “Pro Deo et Patria”
- Spanje-kenner
- Rallyrijder
- Reisleider

intilburg
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boeken voor en door Tilburgers

Minder risico’s in huis:

Het Rode Kruis staat op ieders netvlies wanneer het gaat om grootscheepse hulp
aan slachtoffers van aardbevingen, oorlogen en soortgelijke rampen. Maar dat
het Rode Kruis ook dichterbij huis hulp biedt is minder bekend. Voor in huis
ontwikkelde het Rode Kruis de workshop Risico’s In en Om het Huis.
In de vorm van een aansprekende bingo met altijd prijs!
tekst Betty Montulet & fotografie Hans Peters

“Jaarlijks vallen er meer slachtoffers door ongelukken
thuis dan in het verkeer”, zegt vrijwilliger Emmi Elias.
“Veel mensen realiseren zich niet, of te laat, dat een
losliggende vloertegel of kapotte brandmelder kunnen
leiden tot onherstelbaar letsel.” Emmi maakt deel uit
van een enthousiast team van vrijwilligers. Samen
met collega Els van den Bosch geeft zij vanochtend de
workshop in woonzorgcentrum Zonnehof in Tilburg,
waar veel ouderen zelfstandig wonen.
16 vragen
Zeker 12 bewoners van Zonnehof zitten vandaag
klaar om mee te doen. De workshop wordt gegeven
in de vorm van de interactieve bingo Red ik mezelf?
De deelnemers krijgen een bingokaart met 16 vragen
over hun zelfredzaamheid. Zoals onder meer: Ik heb
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een werkende brandmelder in huis. Ik heb een EHBOtrommel in huis. Ik heb een lijstje met telefoonnummers
voor hulp. Met vier ja’s horizontaal of verticaal is het
prijs. Zo stimuleert het Rode Kruis de zelfredzaamheid
in huis. Els: “Wij vinden het belangrijk om kwetsbare
groepen bewust te maken van de risico’s die ze lopen.
Dan ben je goed voorbereid als er iets gebeurt, duurt
de paniek hooguit 2 à 3 seconden en komt daarna
alles wat je hier hebt geleerd hebt, hopelijk snel
bovendrijven.”
Blusdeken en rookmelder
Wat is nu eigenlijk een noodsituatie? Emmi legt uit: “Een
noodsituatie is plotseling, ongebruikelijk, ongewenst
en meteen ingrijpen is noodzakelijk. In huis, in de buurt,
in de wijk en in de stad; bij een noodgeval ga je altijd

naar de verzamelplaats. Bij zwembad De Drieburin
Noord was ik bij het zwemmen met een beperking
en bleek de verzamelplek aan de overkant van de
straat, namelijk bij woonzorgcentrum De Heikant.
Niet handig.” De meeste deelnemers kennen de
verzamelplaats en de vluchtroutes hier. Bij Zonnehof is
het goed georganiseerd. Maar in je eigen woonruimte?
Zelf wel eens een brandje geblust? Vlam in de pan
komt regelmatig voor. Niks aan de hand: rustig blijven,
deksel op de pan, zuurstoftoevoer uitschakelen. En ook
de afzuigkap uit als de vlam groter is. Vervolgens wordt
een blusdeken gedemonstreerd die afsluit en isoleert.
Waarom zou je nog zonder willen? Denk ook aan een
rookmelder en een koolstofmonoxide (CO) melder.
Thuis vallen komt helaas maar al te vaak voor. Zo vertelt
een meneer dat hij onlangs van de trap viel. Hij draagt
nu een alarm om zijn pols want twee uur lag hij daar,
hulpeloos en machteloos.
Gezond wantrouwen
“Na zo’n valpartij ga je meestal goed letten op dit soort
dingen; dan heb je mobiele telefoon of een alarm altijd
bij de hand”, zegt Els. “Ook mijn man viel thuis terwijl ik
zelf weg was. Gelukkig had hij een opgeladen telefoon
bij zich zodat onze zoon hem te hulp kon snellen.”
Emmi: “Desnoods is een fluitje aan een touwtje om
je hals ook een goed hulpmiddel om de aandacht te
trekken!” Goede tip. Volgende vraag: “Weet u wat u te
doen staat bij inbraak of babbeltruc?” Els: “Denk eraan
dat medewerkers van energiebedrijven altijd melden
dat ze komen en vraag gerust aan onaangekondigd

bezoek om zich te identificeren.” Er zijn oplichters die zo
werken en de deur openlaten voor een handlanger die
ongemerkt het huis leegrooft. Ook zijn er hulpverleners
gesignaleerd die je bij je arm pakken om medeleven
te tonen. Emmi: “Dat is de knuffeltruc. Onder het
voorwendsel van medeleven wordt je pinpas gestolen
of dat geërfde kostbare kleinood.” Een houding van
‘gezond wantrouwen’ is het meest effectief. Emmi:
“Maar ook daarin moet je weer niet te ver gaan. Want je
kunt de knip wel op de deur doen aan de binnenkant,
maar hoe komt de hulpverlener of de zorgmedewerker
dan binnen?” Uit de groep bewoners komen ervaringen
die de volgende keer weer meegenomen kunnen
worden. Tenslotte heeft een mevrouw als eerste de vier
kruisjes gezet en is zij de gelukkige winnares van de
hoofdprijs. En de andere deelnemers? Die winnen hier
ook bij omdat hun bewustwording van de risico’s in
huis en hoe die voor te zijn, behoorlijk is toegenomen.

Het Rode Kruis geeft ook een workshop
Ongelukjes In en Om het Huis voor moeders
of anderen die veel met kinderen werken.
Info: Het Rode Kruis, L van Vechelstraat 2,
5014 HD Tilburg T 013 542 51 63 van
ma t/m do tussen 9.00 – 13.00 uur
E: info@rodekruistilburg.nl
www.rodekruis.nl/afdeling/tilburg
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Ik ben een gezellige vrouw van 75 jaar en op zoek
naar dito vrouw die net als ik in een scootmobiel
rijdt om samen te kunnen rijden. Reacties onder
nummer 2017-3-1
68-jarige man zoekt kennismaking met leuke
vrouw. Trefwoorden: dieren, wandelen, fietsen,
muziek en gezelligheid thuis. Hou je hier ook van?
Schrijf me dan onder nummer 2017-3-2
Creatieve man van 62 zoekt man voor een gezellig
avondje om de week door te nemen. Interesse?
Reageer dan onder nummer 2017-3-4

Sensoor zoekt stabiele mensen met ruimte in
hoofd, hart en agenda. En start op 15 en 16
september as. met de training voor nieuwe
vrijwilligers. Sensoor is al bijna 60 jaar (anoniem)
bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens,
een luisterend oor. Sensoor is dag en nacht
bereikbaar en zoekt vrijwilligers voor telefoon
en chat. Wij bieden professionele steun en
begeleiding. Onze vrijwilligers ervaren dit werk als
verrijkend en zinvol. Meer info: Nanda Wassink via
tilburg@sensoor.nl of T 013 545 22 62 (kantoorlijn).
Ik ben op zoek naar een of twee gehoorapparaten
van het merk Oticon Acto Pro. Vergoeding in
overleg. Contact via 06 343 36 415.

Gezocht | Gevraagd
Antaru 55+ zoekt nieuwe leden en bestuursleden!
Om de week op donderdag tussen 12.00 en 16.30
uur komt de groep Antaru 55+ bijeen in Het
Kruispunt in Tilburg-West. Deze groep bestaat uit
ouderen van Antilliaanse en Arubaanse afkomst.
Nieuwe leden, ook bestuursleden zijn van harte
welkom. De kosten bedragen €5,- per keer.
Contactpersoon: mevrouw R. van Abeelen,
T 013 468 11 67, E roosenton@hetnet.nl
Gratis af te halen: veel ansichtkaarten, ook uit
Zuid-Afrika! Informatie: T 013 463 59 19.
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Biljartvereniging Stokhasselt is op zoek naar enkele
biljarters. Wij spelen mee in de KBO-competitie,
verder gaat het ons om de gezelligheid. Jaarlijks
wordt daarom een barbecue en een onderlinge
competitie met feestavond georganiseerd. Kom
gerust eens langs. Wij zijn van maandag tot en
met vrijdag van 13.00 - 17.00 uur te vinden in
wijkcentrum De Ypelaer, Corellistraat 10 in Tilburg
Noord.
Bridgeclub Contract zoekt nog enkele spelers. We
spelen in het SJB gebouw aan de Beneluxlaan 76.
Aanmelden via Tonnie Hooijmaijers: 0416 361 846.

Houdt u van hoogjassen? Dit kan iedere dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur in
Servicecentrum Het Laar. Doet u mee? Wij spelen
voor 2 cent per 10 punten.
Contact: T 013 463 48 73
Lief baasje gezocht voor Maltezer teefje. 8 jaar,
gezond, lief aanhankelijk, niet gesteriliseerd,
zindelijk. Ze is dominant, dus liever niet met andere
honden. Ze gaat graag mee in de fietsmand of auto
en is nog erg actief, voorkeur voor iemand met een
tuin. Interesse? Brieven onder nummer 2017-3-3

TE KOOP
Dameskleding (50+) als nieuw! Diverse merken en
maten. U bent van harte welkom om op afspraak te
komen kijken. Alles € 10 per stuk. Afspraak maken
via 06 511 95 198.
Tuinset te koop; ronde tafel, 4 stoelen met kussens
en 2 parasols met losse standaard. Prijs nader
overeen te komen. Inlichtingen via 06 426 82 270.
Te koop: grote collectie Cherished Teddies in
dubbeldeurs vitrinekast. Prijs in overleg.
Reacties: 06 519 62 840.
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Prachtige cowboyhoed te koop, zwart met mooie
veren. Origineel uit Canada!
Info: 013 536 04 28
Koperen kroonlamp te koop, kan eventueel worden
thuisbezorgd. Inlichtingen via 06 251 13 301.
Wie is geïnteresseerd in 10 kg witte wol voor
€ 15 voor het knopen van een tapijt? Tevens een rol
bordeaux rode gordijnstof voor € 25. Inlichtingen
via 06 292 06 112.
Verzameling klederdrachtpoppen van diverse
landen te koop. Informatie via 06 270 80 226.

3D-kaarten met envelop te koop voor verschillende
gelegenheden zoals, pensioen, geboorte, huwelijk,
nieuwe baan etc. Interesse? Bel 013 455 37 43.
1-persoons Aupingledikant met verstelbaar
Aupingspiraal (80x200), kleur mahonie.
Vraagprijs € 125. Inlichtingen 06 504 08 392.
Wie heeft er interesse in een Samsung CE115 PE
magnetron 1400 W? Nooit gebruikt. Reacties graag
na 18.00 uur, bel 013 785 14 95.
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Carrousel serveert de
beste ballen van Tilburg

“Een lunchroom
waar iedereen zich
welkom voelt”
In hartje Tilburg, op de Schouwburgring, is het ronde glazen gebouw grenzend
aan de Oude Markt al jaren een begrip. Met de titel ‘Lekkerste gehaktbal van
Tilburg’, laat Lunchroom Carrousel zien dat zij zich focust op de beste smaak
en hoogste kwaliteit.

tekst & fotografie Lonneke Willemse

De titel ‘lekkerste gehaktbal van Tilburg’, het huisgemaakte gebak, de lunchtips en de bonbon bij
de koffie maken Lunchroom Carrousel een unieke zaak. De Carrousel is een uitstekende plek voor
winkelend publiek om even tot rust te komen. Jan en Carla Willemse zorgen er samen met hun team
voor dat iedere gast zich thuis voelt in de zaak. “Bij ons staat service bovenaan, wij vinden het erg
belangrijk dat elke gast zich welkom voelt bij ons. Onze gastvriendelijkheid en goede service zorgen
ervoor dat wij dit waar kunnen maken”, vertelt eigenaar Jan Willemse.
Daarnaast vinden de eigenaren van Lunchroom Carrousel het belangrijk dat de producten die zij
gebruiken verantwoord zijn. De lunchroom richt zich dan ook op het serveren van kwalitatief goede
gerechten, waarbij de keuze groot is en alleen gewerkt wordt met verse ingrediënten.

Grootmoeders bal
Lunchroom Carrousel won in november 2016 de titel Lekkerste gehaktbal van Tilburg. Dat is ook niet
vreemd want deze bal wordt op grootmoeders wijze bereid en bevat alleen maar verse ingrediënten.
“Tijdens het opruimen ben ik een kookboek van net na de oorlog tegengekomen, waar mijn oma
nog ingeschreven had. Dit recept heb ik gebruikt om de lekkerste gehaktbal van Tilburg te bereiden”,
vertelt eigenaar Jan Willemse.
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Speciaal voor
de lezers van
De Draad
Brabants Bordje: friet met een
kopje tomatensoep, salade,
mosterdsaus en natuurlijk de
lekkerste gehaktbal van Tilburg
voor slechts €7,50.
Wilt u komen genieten van dit
heerlijke gerechtje? Knip deze
bon uit en lever hem in juli in bij
Lunchroom Carrousel. De bon is
ook geldig tijdens de Tilburgse
Kermis (21 t/m 30 juli), de keuken
is dan geopend tot 20.30 uur.
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Volop zomer dus tijd voor een picknick.
Gemakkelijk, gezellig, goedkoop en je komt
nog eens ergens. De redactie zocht alvast de
aantrekkelijkste picknickplekken voor u uit.
Het is heerlijk fietsen en wandelen in landschapspark Moerenburg, maar
een picknick daar is ook niet te versmaden. Midden in Moerenburg vonden
we deze mystieke picknickplek. Met een Keltische touch.
Nota bene middenin de stad ligt Stadspark Oude Dijk. Verscholen in het
groen ligt dit romantische stille plekje. Vergeten dat je in de stad zit. Neem
allerlei lekkers mee in je picknickmand en laat niets of niemand je storen.
Wie wil dat nu niet?
Natuurlijk zijn het Wandelbos en de Oude Warande prima picknick hotspots
maar denk ook eens aan het park Vredelust. Sla op de Bredaseweg tussen het
Bels Lijntje en Amarant linksaf. Achter de vervallen villa Vredelust vind je
deze idyllische picknickplek. Ga ook op zoek naar dit verloren pareltje.
Het Leijpark kan best rumoerig zijn, maar op dit plekje dichtbij het
ziekenhuis, is het oorverdovend stil. Weg zijn de geluiden van de fietsers,
het verkeer, de spelende kinderen of de voetballende jongeren.
Gewoon simpel genieten.
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Nieuwe
voorjaars
collectie
is binnen!

Kampshoff Mode
Stijlvol, voor elke dame

De 5 voordelen van winkelen bij Kampshoff Mode:

1

2

3

4

5

Deskundig
advies

Persoonlijke
bediening

Gratis
Taxiservice

Korting
sparen

Ruim
assortiment

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!

Kampshoff Mode • Dom.S.Dubuissonstraat 70 • Berkel Enschot • Tel. 013 5331247 • www.kampshoffmode.nl
Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur • Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
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De passie van
Harry van Doren

In de ban van de wielersport
Al meer dan zestig jaar is Harry van Doren in de ban
van de wielersport in het algemeen en van de Tour
de France in het bijzonder. Hij heeft er een enorme
verzameling over opgebouwd. Het interview vindt
toevallig plaats, juist een dag na de verpletterende
triomf van Tom Dumoulin in de Giro d’Italia. En dus is
de eerste vraag welke plaats het Kanon van Kanne in
de collectie van Van Doren in gaat nemen. “Daar ga ik
een apart plakboek van maken”, antwoordt de Tilburgse
verzamelaar, “ik heb al zeker 200 plakboeken.” Harry van
Doren was nog maar een manneke van 12 toen hij een
rijksdaalder won met het raden van een etappewinnaar van
de Tour de France in 1953. “Dat was Bobet”, vertelt hij. “Van
lieverlede ben ik krantenknipsels gaan verzamelen, niet
alleen van de Tour maar ook van klassiekers als Paris-Roubaix
en Luik-Bastenaken-Luik.” Een deel van zijn verzameling heeft
hij uitgestald in de woonkamer. Op sommige plakboeken
staat R.I.P. “Die gaan over overleden renners.” Alleen al van
Tour-winnaar Joop Zoetemelk heeft hij minstens 6 plakboeken.
Maar zijn collectie omvat ook grammofoonplaten, bierglazen,
tijdschriften, boeken en dvd’s. Hij pakt een dvd getiteld ‘Tour
des Légendes’, over de roemruchte Tour van 1948 gewonnen
door Gino Bartali. “De maakster heeft nog oude krantenknipsels
bij mij gefilmd”, zegt hij trots. “Ik sta vermeld op de aftiteling.”
Er ligt ook een steen op tafel. “Die komt van de Mont Ventoux.
Iemand heeft die voor me meegebracht. Ik ben er zelf nooit
geweest.” Wel heeft hij al verschillende keren de aankomst van de
Tour in Parijs meegemaakt. “Ik ben trouwens ook verliefd geworden
op het baanwielrennen”, zegt hij en toont twee plakboeken over
de Tilburgse Zesdaagsen van 2010 en 2011. Uiteraard staat er ook
Tilburgs beroemdste renner Jan Pijnenburg in. “Mijn vader heeft nog
bij Pijnenburg in de klas gezeten”, zegt hij trots. Heeft u zelf ook wel
eens gereden? “Jawel, in de jaren zeventig, gewoon voor m’n plezier.
Maar ik ben een keer van de trap gekukeld en toen was het finito.”

Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie in deze rubriek
staan? Stuur dan een berichtje naar De Draad via dedraad@
contourdetwern.nl.
tekst & fotografie Joep Eijkens
tekst & fotografie Joep Eijkens
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TILBURGSE BUURT& MOESTUINENQUIZ
Uit degenen met de juiste antwoorden hebben we
een prijswinnaar getrokken, en dat is geworden:
Henriette Cools uit Tilburg
1 D – Buurtmoestuin Theresia
2 E – Ut Rooie Bietje (Koningshaven)
3 B – Hof van Puccini (Stokhasselt)
4 C – Stadstuin Piushaven (Centrum)
5 A – We Lusse ze Gruun (De Reit)

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.
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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.

COLOFON

GRAAG UW MENING

Wij horen graag wat u van het magazine vindt en misschien heeft u zelf
sprankelende ideeën voor het volgende nummer De Draad: Een Goede buurt(T)
Laat het ons weten! Wij zoeken 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 volgende draad

De vierde editie van De Draad wordt verspreid tussen 6 - 13 oktober
en de kopij voor deze editie sluit op 1 september.
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.

DE JUISTE OPLOSSING

van de puzzel in Groen & Gezond is: Biologisch Tuinieren
De twee gelukkige prijswinnaars zijn mevrouw L. Marinus en mevrouw L.
Weijters, beide uit Tilburg.
Van harte gelukgewenst met uw prijs!

RECTIFICATIE

Uit het stukje over de KWIEK Beweegroute in de Reeshof, in de rubriek
Nieuwsgaren in Groen & Gezond, is weggevallen dat naast KBO Reeshof en
ContourdeTwern, ook De Wever en de gemeente Tilburg betrokken zijn bij dit
initiatief dat op 12 mei officieel geopend werd!
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Wat u nog moet weten

De Draad nummer 3, 2017, jaargang 3. Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie. De Draad is een uitgave
van Stichting De Draad en ContourdeTwern en verschijnt vijf keer per jaar.
De Draad wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors, adverteerders,
maatschappelijke instellingen en de gemeente Tilburg.
Reacties vóór1 september 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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