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Erop Uit!

Op zoek naar werk?
Kracht on Tour komt weer naar Tilburg! Dit emancipatie-event vindt plaats
op 18 januari 2018 van 9.00 uur tot 12.30 uur bij de Euroscoop. Kracht
on Tour staat voor vrouwen die vooruit willen, kansen grijpen en hun eigen
geld willen verdienen. Bij het event maak je kennis met werkgevers uit het
bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de overheid, die betaald werk, een
stage, vrijwilligerswerk, of een cursus aanbieden. In 2017 was Kracht on Tour
een groot succes met 450 vrouwen, 30 dealmakers en 600 deals!

Doe mee aan Kracht on Tour
Naast een spetterend programma maak je kennis met potentiële werkgevers
op de informatiemarkt! Meer informatie? Kijk op www.fenikstilburg.nl. Bel
naar 013 542 1896 of mail naar info@fenikstilburg.nl. Facebook: ‘Feniks Tilburg’.
Slecht ter been? Feniks zorgt voor vervoer vanuit verschillende wijkcentra.
Kracht On Tour wordt georganiseerd in samenwerking met de partners van
Menss, de Gemeente Tilburg en het ministerie van OCW.

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT
Voorkom klachten door juiste zithouding
OOR
OOK V UUR
VERH

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.
Maak een afspraak
met zitspecialist
Miranda van Wijk
voor advies en passing in onze showroom of bij u thuis!

T: 013 - 521 22 23

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

Kerkstraat 91A Oisterwijk Tel: 013 - 521 22 23
www.vanwijkzitspecialist.nl
Open: woe. t/m za. van 10.00 tot 17.00 u. of op afspraak.
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Het laatste themanummer van 2017 van De
Draad heet Erop Uit! en spreekt voor zich. Het jaar
2017 is immers weer razendsnel doorgebladerd
naar hoofdstuk 2018. Wat we wel een beetje
missen in deze Draad zijn artikelen over de
feestdagen in december. Maar zijn die nog wel
zo leuk? Voor je het weet zit je middenin een
oeverloze discussie over Zeur- en Zanikpieten,
de eenzaamheidspiek rond Kerst en uiteindelijk
Donald Trump (waarom weet ik ook niet). Zijn
deze feestdagen eigenlijk nog wel zo cultureel
gewenst behalve door producenten van volstrekt
overbodige flauwekularia? Overdreven? Neem
alleen al het liedje Zie ginds komt de stoomboot
(uit Spanje weer aan). Zie = uiterst kwetsend voor
visueel gehandicapten, al kunnen die dit niet
lezen. Voor Catalanen is het begrip Spanje een no
go en een stoomboot is zeer milieubelastend. En
dan: zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds
toe. Knecht suggereert een arbeidsongelijkheid
die onacceptabel is en waarom staat deze
trouwens onnozel te lachen? Is een knecht dom
of zo? Overboord ermee! Oh lieve Sint Nicolaas
komt ook eens bij mij.. Ai! Bij de combinatie van
een katholieke heilige en de zin kom ook eens..
gaan toch alle alarmbellen meteen af. Vandaar
die opkomst van #metoo. Kom op zeg! Hier
luisteren sinds 1850 kinderen naar. Kerstliedjes
idem. Een dikke man in kabouterpak vliegt
24/7 heen en weer naar de Noordpool en doet
daarmee geen goed aan de opwarming van de
aarde. Bovendien horen (ren)dieren thuis in de
vrije natuur en niet afgebeuld te worden. Het
liedje Rudolph, the rednosed reindeer benadrukt
bovendien alcoholisme, een link die we met de
feestdagen liever niet zien. Het is maar een weet.
Mondje dicht dus in december maar wel weer
een uitstekend en uitzonderlijk 2018 toegewenst!
Betty Montulet
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Jochen Otten
Terug naar thuis!
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Tekst Betty Montulet & fotografie Jostijn Ligtvoet

Jochen Otten
is een Tilburgse
cabaretier en op 13
januari vindt hier
de première plaats
van zijn inmiddels
al weer zevende

In zijn nieuwe voorstelling vraagt hij zich af wat je nog voor een ander kunt
betekenen in een steeds harder wordende maatschappij: “En is oud zijn nou
wel zo leuk in Nederland?” vraagt hij zich af, maar richt ook de schijnwerpers
op zichzelf: “Mijn moeder is nu 60- plus. Heeft kleine pijntjes, een klein
pensioentje en een kleiner wordende kennissenkring. Mijn kind zal het huis
verlaten als ik zelf 60 ben. En ik wil geen eindeloze carrière, niet stokoud op
het podium staan; ik heb nu al rugklachten. Gaat de wereld om mij heen
mij dan troosten? Maar wat doe IK dan? Wat zou IK beter kunnen doen? En
hoe empathisch ben ik eigenlijk? Ik ben toch een man?” Jochen Otten werd
geboren in Loon op Zand, deed uiteindelijk een kleinkunstopleiding in Den
Bosch en vertrok in 2001 op 28-jarige leeftijd naar Amsterdam om daar de
wereld te veroveren. Met zijn eerste soloprogramma In Levenden Lijve viel hij
meermaals in de prijzen bij de prestigieuze Camerettenfestivals en vanaf dat
moment ging het crescendo met zijn carrière.

cabaretprogramma
Troosten. Een
show die een
schouder biedt
om op te huilen.
Want ondanks
zijn gebrek aan
moederinstinct en
het grote, diepe gat
in zijn empathisch
vermogen, zult u
zich getroost voelen
door Jochens
spervuur aan rake
grappen, zegt het
affiche.

Lachen om je eigen pijn
Sinds 2009 behoort hij bij de Comedy Train en speelt wekelijks in thuishonk Toomler: “Het duurde wel even voordat ik als Tilburger mijn mond
open durfde te doen!” Maar al snel wordt hij gezien als ‘een sterke theaterpersoonlijkheid met hilarische grappen waarbij het moeilijk wordt niet in
de slappe lach te blijven hangen. Die als een trein door zijn voorstelling
dendert en het publiek naar adem happend achterlaat.’ Otten: “Maar alleen
maar grappen maken is niet voldoende. Dan gaat iedereen onbevredigd naar
huis, zowel conferencier als publiek. Het moet wel ergens over gaan, er moet
een onderlaag in zitten. En dan moet je de balans zoeken tussen inhoud
en bevrijdende humor. Neem bijvoorbeeld de ziekte kanker, waar ik zelf erg
bang voor ben. Ik ga daar lomp, hard maar diepgaand mee om en mensen
kunnen dat door de humor toch verteren. Ik vind een grap pas mooi als-ie pijn
doet. Lekker lachen om je eigen pijn. Dat je voelt dat mensen in de zaal zich
ergens in herkennen maar dat eigenlijk niet willen en daarom maar hard gaan
lachen.” Ooit had hij een negatief zelfbeeld: “Door mensen in mijn omgeving
en hun verwachtingen van mij. Want als zij geen vertrouwen hebben in wat je
doet en wie je bent dan knaagt dat aan je zelfbeeld. Als je weet hoe dat komt
kun je het kantelen.” Met een knipoog: “Maar als het om emoties gaat; ik ben
Brabander en man. Dan sta je toch meteen met 2-0 achter!”

Randstedelijk dedain
Vaak vergelijkt hij op het podium het kille, drukke leven in Amsterdam met
het bourgondische Brabant: daar is-t-ie weer, die gekke Brabander met de
zachte g die je eigenlijk niet echt serieus kunt nemen. Otten: “Dan sla ik
terug met een persiflage op een plat pratende Amsterdammer die die g
belachelijk maakt. Bovendien, waar slaat die arrogantie op zeg. 35% van het
Bruto Nationaal Product komt uit Brabant, de drugs nog buiten beschouwing
gelaten!” Sinds twee jaar woont Jochen weer in Tilburg, terug naar thuis.
Vooral het gebrek aan ruimte brak hem uiteindelijk op: “Voor de beste school
voor ons kind zouden we moeten verhuizen binnen Amsterdam en toen
dachten we: voor een half miljoen heb je in Amsterdam een appartementje
en in Tilburg een villa met een tuin. Een feestje geef je in Amsterdam in een
kroeg, thuis een etentje geven voor zes man is niet te doen. De leefruimte
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is beperkt, eenzijdig en benauwend. En
men is er krenterig: is er een feestje, dan
krijg je alleen de eerste consumptie gratis.
Aan de andere kant heb ik alles te danken
aan Amsterdam. Daar gebeurt het. Er is
beweging, er is dynamiek en een enorme
prestatiedrang. Noodzakelijk als je iets wil
bereiken!”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!”

Touwtje uit de
brievenbusgevoel
En dat heeft-ie: “Ik heb mijn plek nu wel
gevonden. Ben terug bij het touwtje uit de
brievenbusgevoel. Familie van me woont
om de hoek. Mijn kind kan een rondje
om het huis fietsen. Het is hier gezellig,
bourgondisch en veel minder gejaagd. En
als je hier in de kroeg komt doe je gewoon
geld in een pot. Niet van dat benauwde,
mensen!” Terug in Tilburg vielen hem
verschillende dingen op: “Of Tilburg er nou
mooi uitziet of niet, daar geef ik weinig om.
Wat stelt de Piushaven nou voor naast de
Amsterdamse grachten? Geen bal. Maar
dan nog: who cares? Qua sfeer en mensen
is het allemaal veel daadkrachtiger en
ambitieuzer dan 16 jaar geleden en zeker
te vergelijken met steden als Berlijn en
Manchester. Zie je dezelfde mix van sociaal
geëngageerde jongeren en ouderen die
nog noest aan de arbeid zijn. Kijk naar de
Spoorzone. Daar staat een treinwagon:
Stoom 013, een koffie en koek-cafeetje waar
Barrista-trainingen worden gegeven aan
horecamensen uit het hele land en waar
ook jongeren die moeilijk aan een baan
kunnen komen worden opgeleid. Maar ook
zo’n citymarketeer die op YouTube geinige
filmpjes zet van bekende Nederlanders
als Leo Alkemade, die Tilburg op de kaart
zetten. Dat zijn mooie signalen. Als die de
kop opsteken, is dat een goed teken voor
een stad!”
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Jochen bij Stoom 013

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 (Goirkestraat 178)met een mooie,
grote binnentuin met notenbomen. Hier genieten
onze deelnemers al vroeg in het voorjaar van zon
en buitenlucht. Onze dagbesteding ligt vlakbij het
Wilhelminapark, het Textielmuseum en museum De
Pont. Vanaf het station ongeveer een kwartier lopen
maar er zijn genoeg bushaltes in de buurt.

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

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan op 21 maart 2018.
De KBO-kring Tilburg wil daarop vast anticiperen want het roer moet om.
In een snel veranderende samenleving willen steeds mondiger wordende
senioren meedoen en meebeslissen. En dus gaat de ouderenbond zich inzetten
voor een seniorvriendelijke gemeente met de samenwerkingspartners, nieuwe
gemeenteraad en dito college van B & W.

KBO
TERUG NAAR
de BASIS
tekst Betty Montulet & fotografie archief De Draad

“De tijd is voorbij dat ouderen alleen maar bij de
Katholieke Bond voor Ouderen terecht konden voor
de 3 kleine k’s: kaarten, keuvelen en kienen”, zegt
voorzitter Els Aarts vol overtuiging. “De KBO is vooral
een belangenbehartiger van senioren en daarom
moeten we af van dat oubollige imago.” De bond
heeft recht van spreken, met maar liefst 6500 leden
en 21 afdelingen is zij de grootste ouderenorganisatie
in Tilburg en dus een serieuze gesprekskandidaat op
het gebied van pensioen en werk, zorg en wonen,
veiligheid en welbevinden; de speerpunten van lokaal
ouderenbeleid.

Eigenwijze koers
Els Aarts: “Natuurlijk ligt de oorsprong van de KBO bij
de activiteiten van de katholieke parochies, maar wat
is er anno 2017 nou nog katholiek aan een fietstocht?
Als die al langs een kapelletje komt, zijn het vooral
de niet-katholieken die daar enthousiast staan te
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fotograferen!” De KBO in Tilburg vaart best een
eigenwijze koers: “Geloof speelt bij ons steeds minder
een rol. Vaak is onze naam juist een hinderpaal voor
samenwerking met a-religieuze groepen. Dat wij
intensief samenwerken met de PCOB ( Protestants
Christelijke Ouderen Bond, red) is uitzonderlijk in
Brabant.”

Inclusieve samenleving
Maar samenwerking is tegenwoordig een vereiste en
goede samenwerking is goud. Els: “Onze 50- plussers
staan middenin de maatschappij. Logisch dus dat
je als ouderenbeweging meebeweegt met deze
dynamiek. Wij willen dan ook dat de politiek zich
dichtbij mensen ophoudt. Politici moeten de wereld
van senioren beter leren kennen.” Om invloed uit te
oefenen op het beleid voor senioren wordt begin
2018 een kleine tafelconferentie gehouden met
alle lijsttrekkers van de Tilburgse politieke partijen.

Om vervolgens een paar keer per jaar over ouderenbeleid te spreken met de raadscommissie. Els: “We
willen met z’n allen toch een inclusieve samenleving
waarin iedereen volwaardig mee blijft doen? Neem
burgerinitiatieven dan ook serieus. Als er van rijkswege wordt gevraagd om meer participatie van de
burger, houd dan ook meer rekening met diezelfde
burger en zet hem niet als onmondig weg.”

Terug naar de buurt
In Utrecht gingen wethouders zelf in een rolstoel
op pad om te zien hoe toegankelijk de stad is voor
mensen met een fysieke beperking. Of zie Breda Voor
Elkaar waarbij 35 organisaties samenwerken met één
telefoonnummer en één gezamenlijke website. Els:
“Als KBO willen wij terug naar de basis, de straat, de
wijk, de buurt en daar onze feedback halen. De buurt
wordt steeds belangrijker. Mensen willen contacten

in hun directe nabijheid om zich verbonden te weten.
Je wil toch als mens ertoe doen, betekenis hebben
voor je omgeving. Daartoe werken we samen met
ContourdeTwern, Zorgbelang Brabant, Humanitas
en de PCOB.”

Een eigen home
Voor een krachtig offensief vanuit de wijken is het
belangrijk dat alle afdelingen versterkt worden. Els
Aarts: “De ene afdeling heeft meer ondersteuning
nodig dan de andere. Sommige doen het heel goed
zoals in de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout, daar
zit jong en oud door elkaar. Ook de Reeshof is heel
actief met wandel-, en fietstochten en leesgroepen.
In het algemeen zie je dat afdelingen die een eigen
‘home’ hebben, het veel beter doen. Daarom willen we
meer kleinschalige ontmoetingsruimtes in de buurt
waar onze leden laagdrempelig bijeen kunnen komen.”

>>>
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Eftelingproof
Els erkent dat veel KBO-leden smullen van activiteiten als
biljarten en koersbal: “Dat moeten we ook zeker blijven
doen. Onze reizen en uitstapjes zijn ook erg populair. Veel
mensen gaan mede voor de gezelligheid bij de KBO en
dat is prima. De hele stad Eftelingproof maken, dat is toch
ons aller ideaal; je vindt er altijd wel iets van je gading.
Want je kunt bij ons ook geschoold worden in talen,
computergebruik of veiligheid in en om het huis, om er
maar eens een paar te noemen.” Daarnaast beschikt KBO
Tilburg over een aantal cliëntondersteuners en vrijwillige
ouderenadviseurs (VOA’s). Dat zijn wegwijzers in het
woud van voorzieningen en regelingen, bijvoorbeeld als
ondersteuner bij een aanvraag voor (hulp) middelen bij
de gemeente. Els: “We willen nog meer diensten koppelen
en bundelen, ook op het gebied van de zorg. We willen de
afdelingen verbeteren en zo de KBO versterken in de wijk.
Niet alleen meer kaarten en keuvelen, maar alle kleine k’s
verbinden tot één grote K, die van Kollektief!”
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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.

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

Om daarbij te helpen biedt FAMEUS trainingen en
arbeidservaringsplaatsen; ook leiden we mensen
op tot ervaringsdeskundigen. Daarvoor werken we
samen met verschillende instanties.

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.

FAMEUS is onderdeel
van GGz Breburg.

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!

Voor de Draad Ermee!

Westpoint,
waar of niet waar
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 op
bezoek bij journalist
Arnold Verplancke
(72). Samen met zijn
vrouw Joke bewoont
hij een appartement
in Westpoint aan de
Ringbaan-West.

Vooral ’s avonds, met het lichtkunstwerk aan, ziet Westpoint er van
buitenaf schitterend uit. Binnen is het uitzicht fantastisch, ook al beleef
je dit als bewoner elke dag, verzekert Arnold. Wolkenpartijen, speling van
het zon-licht, in rap tempo veranderende bebouwing, telkens is het weer
anders, met herfstkleuren of lentegroen, vervelen doet het nooit.
Met een hoogte van 142 meter (154 appartementen verdeeld over 47
verdiepingen) behoort Westpoint tot de drie hoogste woontorens van
Nederland. De woningen variëren tussen de 123 en 308 vierkante meter.
Arnold en Joke bewonen sinds 2008 een groot appartement op de 43e
verdieping.

‘Het Nieuwsblad’
Geboren en getogen in Leiden kwam Arnold in 1969 als jonge journalist
naar het zuiden. In diverse functies werkte hij voor Brabant Pers in Uden
en Best en woonde daar destijds ook. In 1987 kwam hij als hoofd opinie
en later adjunct-hoofdredacteur naar ‘Het Nieuwsblad’ in Tilburg. Met
zijn toenmalige echtgenote woonde hij prettig in Berkel-Enschot, totdat
zij medio jaren negentig overleed en het leven voor Arnold een andere
wending nam. Eind goed, al goed, kwam er na enkele jaren een nieuwe
liefde in zijn leven, Joke Knoop, die hij als collega op de redactie van ‘Het
Nieuwsblad’ had leren kennen.
Intussen zijn we twintig jaar verder. Arnold is 72 jaar en heeft een mooie
carrière achter de rug. Niet alleen als journalist, ook als organisator,
bestuurslid en schrijver zette hij zich meestal onbezoldigd in voor tal
van maatschappelijke en culturele organisaties en goede doelen. Hij kan
moeilijk nee zeggen, maar de laatste tijd is hij toch aan het afbouwen.
Samen met Joke wil hij meer tijd kunnen besteden aan reizen naar het
buitenland. Vooral Afrika is een geliefde bestemming.

Prototype Westpoint-bewoner?
Arnold is niet meer de jongste, is niet onbemiddeld en gaat op reis. Het
prototype van de Westpoint-bewoner? Beslist niet, vindt hijzelf. “Je kunt
Westpoint zien als een verticale straat, met net als in elke andere straat
verschillende bewoners: jong, oud, gezin, alleenstaand, mensen van
allerlei slag…” Dat staat dan haaks op hoe er in de rest van de stad over
Westpoint wordt gedacht: als een plek voor rijke stinkerds … vooral

Tekst Toine van Corven & fotografie Beeld Werkt

Een woontoren erbij

bejaarden.. “Die vooroordelen zijn er inderdaad”,
verzucht Arnold. “Dat het hier vooral duur zou zijn,
dat er nergens ramen open kunnen, alleen maar
ouderen… neem nou maar van mij aan, er klopt
helemaal niks van dat beeld. Apekool.” “Het is hier
voor nagenoeg elke beurs hartstikke fijn wonen.
Binnen een paar minuten ben je op de fiets in het
centrum, er zijn winkels vlakbij, straks het nieuwe
Spoorpark aan onze voeten. Inderdaad, je kunt niet
naar buiten op deze hoogte. Dat kan technisch
domweg niet. Maar wij hebben wel een serre waarin
de ramen wijd open kunnen…

Dat er volgens recente berichten een woontoren
bijkomt in Tilburg, toont aan dat er hier markt is voor
hoog en droog wonen. Arnold en Joke zouden niet
anders meer willen. Hoe is het met de onderlinge
band tussen bewoners in Westpoint? Arnold: “Niet
veel anders dan in andere straten, vermoed ik. Ik
ken hier wel verschillende mensen die iets voor een
ander doen. Verder is er de jaarlijkse fietstocht en
de nieuwjaarsreceptie. En Joke organiseert voor een
groep vrouwelijke bewoners culturele bezoekjes aan
de stad.”

Wie graag in een tuin zit, moet natuurlijk niet in
een appartement gaan wonen. Daar staat tegenover
dat het hier veel veiliger is dan in een huis, je je niet
druk hoeft te maken over onderhoud en je met een
gerust hart de deur achter je dichttrekt als je op reis
gaat.” “En verder wonen hier juist veel jongeren, ook
van buiten de stad. Kijk ’s morgens om acht uur maar
eens bij de liften, hoe druk. Allemaal jongeren die
naar hun werk gaan. Die willen helemaal geen tuin
joh. Die willen na een dag hard werken lekker in hun
appartement zijn.”

Door zijn werk en talrijke maatschappelijke
activiteiten kent Arnold de stad goed. Wat vindt hij
van Tilburg en hoe ziet hij de toekomst? “Als ik er één
ding uit mag lichten, is dat het bijzondere culturele
klimaat, vergeleken bij andere Brabantse steden. Over
tien jaar? De Randstad is dan volkomen dichtgeslibd
en overspannen. Ik voorzie een grote overloop naar
Noord-Brabant. Eindhoven ligt goed in de markt, maar
ook Tilburg is nu al een aantrekkelijke propositie.”

Er gaat niets ‘boven’ Tilburg

Tilburg over tien jaar
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De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelde afgelopen zomer de
zorg bij Convivio (dagbesteding en begeleid wonen voor dementerende
ouderen) onder verscherpt toezicht. Blijkt daar nu uit dat de zorg bij
Convivio onder de maat is? Een gesprek met vier bestuursleden.

Convivio
een andere kijk op zorg
De bestuursleden van de Familieraad en de Stichting
Vrienden van Convivio zijn het over één ding
roerend eens: “Uiteraard moet je aan de normen
voldoen en moeten de papieren in orde zijn.” Daar
bestaat geen twijfel over. Zo waren er problemen
met de cliëntendossiers en de vrijheidsbeperkende
maatregelen waren niet goed afgestemd. Maar houdt
dat tevens een veroordeling in over de kwaliteit
van de zorg? Loek en Elleke Inderfurth zijn ooit met
overtuiging en met passie begonnen aan het project
dat inmiddels is uitgegroeid tot een mooie nieuwe
locatie voor dagbesteding aan de Goirkestraat. En,
in dezelfde Goirkestraat, is dit voorjaar een villa
betrokken voor permanent verblijf.

Maria
Rogier Aarts (voorzitter van de Familieraad) vertelt dat
zijn schoonmoeder zeer te spreken is over die nieuwe
behuizing: “Ze zit hier zo mooi te wonen met uitzicht
op de Goirkese kerk en voormalige Mariamavo. Heel
toepasselijk want ze adoreert Maria. Moeder wordt
89, is behoorlijk dementerend en soms nogal lastig in
de omgang maar dankzij de een-op-een begeleiding
hier komt ze in een ommezien weer tot rust.” Ook de
andere bestuursleden hebben óf familie wonen in de
nieuwe villa óf zijn op een andere manier persoonlijk
betrokken bij Convivio. Marc Jansen kent Loek en
Elleke Inderfurth al jaren: “Ik heb het hele proces van
kleinschalige naar permanente opvang van dichtbij
meegemaakt en hoe zij met hun bewoners omgaan.
Zo betrokken en zo op hun welbevinden gericht,
dat is moeilijk te overtreffen!”
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People, Product en Proces
Door zijn ervaring in het bedrijfsleven weet hij hoe
inspectie in het algemeen te werk gaat. Marc: “Drie
zaken moeten met elkaar in balans zijn; people,
product en proces. Maar toch legt de inspectie vooral
de nadruk op het proces, omdat je dat gemakkelijk
kunt afvinken. Dat is een erg formele werkwijze.
People en (zorg)product zijn veel lastiger te
evalueren. De IGZ zou meer naar de menselijke maat
mogen kijken.” Voorbeelden? “Een bewoner had op
eigen verzoek tandenstokers tussen zijn medicijnen
staan. Mag niet. Rogier Aarts vult aan: “Verder hadden
bewoners een sensor in hun eigen kamer en is er
een rode knop bij de uitgang, wat wij als Familieraad
juist toejuichen vanwege de veiligheid.” Maar dit is
een vrijheidsbeperkende maatregel en dat kan zo
maar niet. Een ander probleem was de vraag wie het
zorgplan moet ondertekenen bij wilsonbekwaamheid.
Dat doet de huisarts normaliter. Bestuurslid Kees
Brekelmans: “Maar eigen huisartsen mogen geen
verklaring van wilsonbekwaamheid aan hun
patiënten afgeven. Dat moet altijd een onafhankelijk
arts doen. Een specialist ouderen geneeskunde is
hiervoor gevraagd. Maar ook deze heeft eigenlijk
nooit te maken met wilsonbekwaamheid. In
verpleeghuizen heb je dat probleem niet. Die hebben
een BOPZ-indicatie bij opname in een gesloten
afdeling, dan is gelijk de wilsonbekwaamheid
geregeld. Bij Convivio komt iedereen in een open
instelling ondanks gevorderde dementie. Vandaar de
ingewikkelde zoektocht om de wilsonbekwaamheid
goed te regelen.”

tekst Betty Montulet / fotografie Manon de Boer

Meer informatie?
Zie www.convivio-zorg.nl
l.inderfurth@convivio-zorg.nl of
e.inderfurth@convivio-zorg.nl

KEERZIJDE MEDAILLE
Een grote zorginstelling heeft dit soort problemen niet; daar is de bureaucratie top. Rogier Aarts:
“Maar juist kleine woon / zorginstellingen worden op dit punt veel scherper in de gaten gehouden.”
En wat is de keerzijde van de medaille? Uit eigen ervaring weten de bestuursleden dat het aan
persoonlijke aandacht nogal eens ontbreekt bij de grote zorgcentra: “Bewoners worden vaak aan
hun lot overgelaten. Wij vroegen of er iemand bij onze moeder wilde komen zitten toen ze overstuur
was. Werd botweg geweigerd. Geen tijd voor.” “En dat is nou precies de reden waarom Elleke en Loek
met Convivio begonnen zijn!” zegt bestuurslid Robert de Cock, voorzitter van de Stichting Vrienden
van Convivio. En zo is de cirkel weer rond. Inmiddels is er keihard gewerkt om het elektronisch
patiëntendossier en andere ‘misstanden’ op orde te krijgen. “We wachten november (red. bij ter perse
gaan was het nieuwe rapport nog niet bekend) met vertrouwen af. En lukt het dan nog niet dan
schakelen we Hugo Borst in om eens flink te gaan klokkenluiden!” zegt het bestuur met een knipoog.

De nieuwe dagopvang aan de Goirkestraat
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Ook gezond ouder
worden!
Mensen in China worden nu ruim
25 jaar ouder dan in het
begin van de vijftiger jaren.

Denken
en doen

Qigong heeft hieraan een
belangrijke bijdrage geleverd,
want na WOII is Qigong
verspreid geraakt in heel China.
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Qigong is dé bewegingsleer
voor 60+!
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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 Wij heten u van
harte welkom!
of bel naar: (088) 4008800.

:
SUZANNE
Neem een gratis proefles
ELKAAR
www.cngo.nl info@cngo.nl 013 - 577 02 61
STEUNEN
Groeseindstraat 91, 5014 LV Tilburg
VOELT GOED

SUZANNE:
ELKAAR
STEUNEN
VOELT GOED
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

MAALTIJD - THUIS - SERVICE

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

Kringloopwinkel en
inname goederen Goirle

maandag 13.00 - 18.00 uur

Nobelstraat 18a, Goirle

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

maandag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Inname goederen Tilburg

Ophalen goederen

Havendijk 20, Tilburg

Wij halen goederen bij u op die nog

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

geschikt zijn voor hergebruik.

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dat kan een bankstel zijn, maar







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

BEL VOOR EEN;
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13

ook tafels, stoelen, lampen, textiel,
boeken, (defecte) fornuizen en
wasmachines enz.
Brengen mag natuurlijk ook altijd!
Afspraak maken? T 013 543 92 22 of

werk voor mens en milieu

E info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl

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

Thebe
de HELE
wijk
denkt
mee!
Om direct voeling te hebben met de wijk houdt Thebe Wijkverpleging
kantoor in de Tilburgse wijkcentra. Buurtteam Thebe Wandelbos
resideert in MFA Het Kruispunt. Een lijntje naar cliënten,
wijkbewoners en alle samenwerkende instellingen is dan zo gelegd.
Omdat senioren steeds langer thuis blijven wonen
is er steeds meer thuiszorg nodig. Thebe staat
voor menslievende zorg en legt de nadruk op zelf,
eigen en waardig. Wijkverpleegkundige Marlies
Lutke Schipholt: “Waardig, want voor de meeste
van mijn cliënten is het lastig om te gaan met
beperkingen die ontstaan door het ouder worden.
We gaan preventief te werk. Als we een ‘niet pluis’
gevoel hebben, willen we graag met de mensen
in gesprek, om te zien wat er aan de hand is. Met
de nodige omzichtigheid natuurlijk, want je hebt
ook met de privacy te maken.We blijven de kracht
en het unieke van ieder mens opzoeken, ook als zij
kwetsbaar zijn. En we doen alles in samenspraak
met de cliënt en zijn omgeving.”
In het team van Marlies heeft ieder zijn eigen
specialiteit. Van de beste wondzorg tot het regelen
van allerlei administratieve zaken. Marlies zelf
fietst opgewekt door de wijk en groet her en der
of maakt een praatje met iemand die over zijn
balkon hangt. “Ik kom straks!” belooft ze. Zij doet
dit werk met hart en ziel: “Ik vind het belangrijk
om overal mijn gezicht te laten zien. Geen dag
is hier hetzelfde, mijn mobieltje staat nooit stil.”

18 | De Draad

En meteen gaat de telefoon. Marlies neemt op.
‘Een vraag van een bezorgde zoon over zijn vader.
Gelukkig kon ik hem gerust stellen.”

Regie
Maar niet alle problemen kunnen opgelost worden
met een belletje. Veel cliënten zijn ouder dan 80,
hebben een vorm van dementie en ook nog tal
van andere lichamelijke klachten zoals diabetes.
Vaak is de een de mantelzorger van de ander, maar
zelf ook hulpbehoevend. Echt schrijnend wordt
het als er geen kinderen zijn en amper verdere
familie. Marlies: “Naast alle lichamelijke zorg die ze
ontvangen, zoals het spuiten van insuline, douchen
en andere verzorging zijn wij soms de enige
personen die ze op een dag zien. Dit betekent
dat wij ook goed moeten luisteren en kijken waar
ze aanvullend hulp nodig hebben en hoe we
dit op kunnen lossen.” En Thebe doet nog meer
in de wijk. Marlies: “We geven hier voorlichting
over onder meer valpreventie, seksualiteit bij

tekst Hans Peters / fotografie Joep Eijkens

ouderen en medicatie. Daarnaast werken we
met een groot netwerk bestaande uit personen
zoals huisartsen, apothekers en huismeesters.
En met instellingen als de KBO, het T-Huis,
ContourdeTwern, en Resto-013 (voorheen Van
Harte, red.) om zorgbehoevende thuiswonende
ouderen optimaal te ondersteunen.”

hebe.nl
Zie ook www.t
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Dementievriendelijke wijk
Al een paar jaar wordt er in Tilburg West gewerkt
aan een dementievriendelijke wijk. Waar licht
dementerende ouderen zo lang mogelijk mee
kunnen blijven doen. Symbool daarvoor zijn
de onlangs geïnstalleerde mozaïekbollen met
Vergeet-me-nietjes. Marlies: “Lichamelijke
beweging is goed voor het brein. We stimuleren
onze cliënten om lekker te gaan wandelen.
Helemaal leuk is dat ze dat samen kunnen doen,

Bewegen goed voor het brein

zodat het ook meteen een gezellig samenzijn is.”
De intensieve samenwerking in de wijk werpt
vruchten af: “Zo zien we dat winkeliers contact
met ons opnemen en krijgen we signalen binnen
van buurtbewoners. Het lukt natuurlijk nooit
om iedereen en alles te monitoren, maar samen
komen we gelukkig een heel eind!”
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“IEDEREEN VERDIENT
EEN PODIUM!”

tekst & fotografie Hans Peters

Had Vincent van Gogh in deze tijd geleefd, zou hij dan de kans hebben
gekregen om zijn onbetaalbare werken te maken? Of was hij met zijn
afgesneden oor veilig afgeserveerd naar een of andere psychiatrische
inrichting? Zullen we nooit weten. Anno 2017 biedt The Living Museum een
podium aan kwetsbare mensen om hun doorleefde ervaringen om te zetten in
kunst en zo te werken aan herstel. Hoezo cliënt? Je bent kunstenaar!

Initiatiefnemer Rob Haen was bij de lancering van
The Living Museum in Bennebroek (Noord-Holland)
en raakte meteen verliefd op het project: “Ik zat een
broodje te eten met een kunstenares die kampte met
haar alcoholverleden en psychoses. Toch zat ik daar
niet in de gebruikelijke rol van hulpverlener, maar
als bezoeker van de expositie. En zij was kunstenaar,
geen cliënt. Dat trof me. Het lag aan de situatie. Geen
stigma’s, rollen of blokkades. Een plek waar je oké
bent. Daarom wilde ik dit project per se in Tilburg
introduceren. Want dit is een vrijplaats waar je volledig
jezelf kunt zijn. Je bent geen cliënt maar kunstenaar.
Want iedereen verdient een podium!”

Creatieve outsiders
Het Outsider Art programma van het Living Museum
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staat los van het reguliere kunstcircuit en heeft niets
van doen met indicaties en behandelplannen. Rob:
“Outsider-kunstenaars volgen alleen de artistieke stem
in zichzelf. Sommige hebben psychische aandoeningen,
verbleven in gevangenissen en instellingen of leefden op de rafelranden van onze maatschappij.
Zonder zich te bekommeren om een kunstopleiding
of voorbeelden maken ze hun eigen authentieke
kunst en werken zo aan hun herstel. Want pijn geeft
inspiratie en kwetsbaarheid wordt kracht.” Dit is ook
wat begeleiders bij Traverse zien. Creativiteit kan een
impuls geven aan het hervinden van eigen waarden en
de kracht om de schouders eronder te zetten en door
te gaan. Rob werkte zelf als activiteitenbegeleider bij
Traverse en kende daar enkele creatieve outsiders.
Afgelopen oktober was hun werk te bewonderen in de
bibliotheek aan het Koningsplein.

Kunst als uitlaatklep
Zoals de schilderijen van Anja de Wit: kleurrijk, vol
energie en kracht. Anja: “Ik heb jaren geen potlood
vastgehouden maar heb wel op de kunstacademie
gezeten. De expositie gaf me een drijfveer en ik vond
mijn passie voor tekenen en schilderen weer terug.
En het mooie is: mijn bewindvoerder kocht meteen
mijn eerste tekening!” Via het project Housing First
van Traverse heeft ze sinds kort ook weer een eigen
woning. Anja: “Daar heb ik de ruimte om te tekenen. Als
psychiatrisch patiënt voelde ik me minderwaardig. Nu
voel ik me echt kunstenaar. Dit geeft zelfvertrouwen
en enorme voldoening!”
Maayke Broeders kwam twee jaar geleden terecht
bij de crisisopvang van Traverse: “Ik was alles kwijt:
huis, huwelijk en kinderen en kwam hier als een bang
vogeltje binnen. Mijn hoofd en mond werken niet

Anja de Wit
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samen maar mijn hoofd en handen wel, gelukkig kan ik
me uiten via kunst. In het begin dacht ik echt dat ik niks
kon maar met een muurschildering hebben we wat
vrolijkheid in de crisisopvang gebracht. Omdat ik die
plek mooier wilde achterlaten dan hij was.” Inmiddels
heeft ze een eigen huis. Het werk van Maayke bestaat
uit roodharige vrouwen zoals zijzelf. Die eerst bang
in een hoekje zitten en later fier hun rode haar naar
achter gooien. “Daar draait het om; dat je je vrij voelt
en er mag zijn!”
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Connectie met omgeving
Er hangen veel schilderijen, maar er is ook toegepaste
kunst en fotografie. Fotograaf Karen Julius Wanga
was van huis uit enorm creatief, maar dit werd
genegeerd door zijn omgeving. Karen: “De diepe
dalen waar ik in viel kwamen door krassen op het
papier eruit. Ik hervond mijn creativiteit en die werd
door Rob erkend tijdens mijn Traverseperiode. Op
het moment dat een bepaald beeld me goed doet,
fotografeer ik en daardoor stralen mijn foto’s hoop en
vrolijkheid uit. Fotografie helpt mij om een connectie
te krijgen met mijn omgeving. Een stad voel ik pas als
ik er foto’s van maak.”
The Living Museum Tilburg is op zoek naar een
permanente, gezamenlijke plek om te werken, een
artistieke vrijplaats. Rob: “Wij hopen op fundraisers
die dit initiatief een warm hart toedragen. Want The
Living Museum helpt je om betekenis te geven aan je
ervaringen. Goed of kwaad. Door die te delen wordt
het zelfvertrouwen vergroot en kweek je ook meer
begrip en respect bij de rest van de samenleving. Ik
heb er dan ook alle vertrouwen in dat we middelen
vinden om van een virtueel museum een fysiek
museum te maken. Zo’n museum past immers
naadloos bij Tilburg!”

Maayke Broeders
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Karen Julius Wanga

GEZOCHT: nieuwe VOORZITTER
voor Stichting De Draad
Het Tilburgse tijdschrift De Draad bestaat sinds 2015
en is een voortzetting van de bladen SpinT en Oudfit.
Inmiddels wordt De Draad in een oplage van 37.500
exemplaren bij alle Tilburgers van 60 jaar en ouder
thuisbezorgd en daarnaast kan van ca. 250 plekken
in Tilburg De Draad gratis worden meegenomen.

Voor deze functie wordt een gedreven, creatief en
initiatiefrijk persoon gezocht, liefst met een groot
netwerk in Tilburg

De Draad wordt uitgegeven door Stichting De
Draad, dat een bestuur heeft van 3 personen (op
basis van vrijwilligheid). Het bestuur bekommert
zich voornamelijk om financiële en organisatorische belangen en wordt ondersteund door
ContourdeTwern.

- Hij/zij leidt de vergaderingen

Sinds kort is er een vacature voor de functie van
VOORZITTER (voor gemiddeld enkele uren per
maand).

De voorzitter is het gezicht van de stichting voor de
buitenwereld. Hij/zij heeft de volgende taken:

- Hij/zij leidt het bestuur: neemt initiatieven,

		

coördineert en zorgt dat bestuursactiviteiten
op de juiste wijze worden uitgevoerd
- Vertegenwoordigt de stichting bij officiële
gelegenheden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de huidige voorzitter, Marius de Jong,
T 06 537 93 250 of E mariusdejong@hotmail.com
of dedraad@contourdetwern.nl

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame!

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

FEESTDAGEN
AANBIEDING
1e artikel 20% KORTING
2e artikel 30% KORTING
3e artikel 40% KORTING
*Geldig tot 31 januari 2018. Geldt niet in combinatie
met modecheques of andere aanbiedingen.

De koffie staat
klaar voor u!
Wij nemen graag
de tijd voor u, een kopje
kofﬁe of thee zetten wij
graag voor u!

Persoonlijk &
Vakkundig

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

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

OP ZOEK NAAR CONTACT
VRAAG & AANBOD
TE KOOP
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KWIJT ?
Contact
Vrouw van 71 met veel interesses, nog nieuw in
Tilburg, zoekt een maatje voor kluswerk in huis en
tuin. En daarna een kopje koffie of thee natuurlijk!
Reacties onder nummer 2017-5-1

Gezellige dame van 63 jaar zoekt een vriendin (tot
70 jaar) om samen leuke dingen te ondernemen,
zoals een kopje koffie drinken op een terrasje,
een bioscoopje pikken, musea bezoeken etc. Heb
je hier ook zin in? Reageer dan onder nummer
2017-5-2

Alleenstaande man van 76 zoekt een vrouw van
65 jaar of ouder. Ik hou van fietsen, een dagje
weg en autorijden. Ook ben ik graag in de natuur.
Liefst dames woonachtig in Tilburg-Noord. Wil
je reageren, schrijf dan een brief onder nummer
2017-5-3

Dame van 79 jaar zoekt iemand die er in het
weekend samen met de scootmobiel op uit wil
gaan. Lijkt je dit ook gezellig? Schrijf dan een
reactie onder nummer 2017-5-4

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.
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Gezocht | Gevraagd
Altijd willen leren bridgen? Iedere donderdagmiddag vanaf 14.00 uur kunt u in het KBOGebouw, Kreverplein 27 Tilburg, onder leiding van
een instructeur het spel onder de knie krijgen.
Voor meer info; pdcavanpoppel@hotmail.com

Heeft u bidprintjes en doet u daar niets mee? Ik
zou er heel blij mee zijn en kom ze graag bij u
ophalen. Info: 013 456 11 12.

LP’s, singels, boeken en handwerkmaterialen;
gratis of tegen een kleine vergoeding.
Inlichtingen 06 421 77 234.

Mijn demente vader en zijn kamergenoten in het
verpleegtehuis genieten erg van muziekavonden
waarbij ik grammofoonplaatjes voor ze draai.
Graag zou ik mijn collectie singles een beetje
uitbreiden met popmuziek uit de jaren ’60 en ’70.
Mocht u die nog hebben liggen en u doet er niets
mee, bel me dan via 06 405 91 412, met dank,
Dick Witte.

Spinnewiel te koop of misschien ‘weg te geven’.
Zou er heel blij mee zijn. Contact
via 06 303 11 159.

Zin in een sportief uurtje? Onder begeleiding
krijgt u spierversterkende oefeningen. De lessen
zijn op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur (vanaf
40 jaar) en woensdagmiddag van 14.30-15.30
uur (vanaf 50 jaar). Sportvereniging Dionysius,
Beneluxlaan 2 Tilburg. Wilt u een proefles volgen?
Meld u aan via 013 536 41 16.

Niet meer zeker en vol zelfvertrouwen achter
het stuur? Neem dan voor advies of begeleiding
contact op met ervaren gepensioneerde
rijschoolhouder via 06 218 37 192.
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TE KOOP
Mooie truien en blouses in maat 44-46 te koop.
Graag bellen na 17.00 uur 013 463 80 91.

Eiken fauteuil met mooie stevige kussens. Als
nieuw, wegens verhuis overcompleet.
Info: fvaneijkc@planet.nl

Verzamelaar is op zoek naar gebruikte cadeaukaarten, boekenbonnen, winkelwagenmuntjes,
jokers, speldjes, sigarenbandjes, stickers en
pennen. Contact via 013 456 07 22.

Verzameling (ca. 300 stokken) speelkaarten.
Allemaal nieuw, diverse exclusieve exemplaren.
Prijs nader overeen te komen.
Inlichtingen via 013 467 27 15.

Centrifuge (wasgoed), merk Thomas, nieuw
in originele verpakking. Nieuwprijs € 150,00;
vraagprijs € 40,00. Info via 013 455 44 87.

Mooie sierpoppen op standaard te koop. De
poppen zijn ca. 50 cm hoog. Informatie via 06 153
61 350.

Crèmekleurig peuterledikantje te koop; 150x70
cm inclusief matras en dekbed met overtrek. Info;
06 145 93 612.

Diverse legpuzzels aangeboden. Per puzzel van
1000 stukjes € 2,50. Contact via 013 463 13 08.

Bijna nieuwe Weber barbecue (3x gebruikt) met
alle toebehoren voor maar € 30,00!
Info sylviadelaat@home.nl

Te koop: rattenkooi, ook geschikt voor cavia of
konijn. Kooi is nog nieuw, nieuwprijs € 140,00;
vraagprijs € 35,00. Info: 013 535 26 24.

Jan van Haasteren puzzels te koop. 1000 stukjes
voor € 5,00. 3 x 1000 stukjes € 10,00.
Info: 06 302 48 664

Collectie miniatuurauto’s aangeboden. De meeste
in originele doos. Schaal 1.18, 1.24, 1.38 en 1.34.
Tevens vitrinekast te koop. Info: 06 228 15 096.
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Nu in de boekwinkel!

De Hasselt,

een dorp apart

Prachtig fotoboek over een van de
leukste wijken van Tilburg.
Door Ronald Peeters
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BUURTEN

boeken voor en door Tilburgers
346408_adv_IT_draad.indd 1

Sneeuwbaleffect
voor smakelijke
gehaktbal!
Bijna bij toeval ontwikkelde Jan
Willemse van lunchroom Carrousel een
prijswinnende gehaktbal: de lekkerste
van Tilburg. Sindsdien rolt het balletje
alle kanten op. Ook genieten van dit
heerlijke balletje uit de jus met frietjes,
salade en een tomatensoepje? Speciaal
voor lezers van De Draad van 8,95 voor
6,95 euro.
Knip dan deze bon uit en lever hem in
bij lunchroom Carrousel.
Geldig voor de maanden
december en januari.
Openingstijden:
door de week tot 17.30 uur, op
donderdag tot 21.00 uur en op zondag
van 11.00 – 17.30 uur.

08-11-17 08:38

© Puzzelcorner.nl

En maak kans op
een cadeaubon!
DINER
FILM
FONDUE
GELUKWENS
GEZELLIG
HULST
KALKOEN
KERSTBOOM
KERSTSTER

KERSTTRUI
UITJE
KNALLEN
UITTIPS
PAKJES
VERWENNEN
PROOST
VIEREN
SHOW
SLEE
SPAR
STERRENHEMEL
UITGAAN

Stuur uw antwoord voor
12 januari naar:
Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.n l
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SDAR-3 WEST
VRAAGT AANBEVELINGEN
De Stadsdeel Adviesraad voor Ouderen(SDAR)
in TilburgWest komt op voor de belangen van
senioren uit De Reit, het Zand en Wandelbos. In
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
stelde de Stadsdeel Adviesraad een lijst met
aanbevelingen op. Voorzitter Jan van de Laar:
“Wij zien deze graag terug in het Tilburgs
ouderenbeleid. Zoals: geschikte en betaalbare
woningen met oog voor veiligheid, ruime
trottoirs met het oog op scootmobiel en rollators,
verkeerslichten waarbij voetgangers en fietsers
meer tijd hebben om over te steken en afschaffing
van verplicht solliciteren voor jonge senioren.
En naast de gedigitaliseerde formulieren, ook
de papieren vorm behouden, graag.” Voor goed
beleid moet eerst in kaart worden gebracht
welke voorzieningen er in 3West zijn en hoe die
over de wijken zijn verdeeld. Van de Laar: “Elke
wijk is anders en behoeft een andere aanpak.
Hierbij kijken we naar de behoeften van de
wijkbewoners. De overheid kan niet alles overlaten
aan de participatiemaatschappij. Veel mensen zijn
alleenstaand en blijven langer thuis wonen, maar
worden wel steeds minder mobiel. Daarom is het
zaak te zorgen voor goede voorzieningen.”

DE VRIENDSCHAPSBANK:
NU OOK VOOR 35-49 JARIGEN
De Vriendschapsbank brengt Tilburgers van 50
jaar bij elkaar met vriendschap op maat. Door
groepsactiviteiten als samen fietsen, wandelen,
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uit eten of naar de film te gaan of gezamenlijk
een hobby te beoefenen. Inmiddels heeft de
Vriendschapsbank 400 leden. Nu blijken ook
mensen onder de 50 behoefte te hebben aan
vriendschap en nieuwe sociale contacten.
Sinds kort kunnen deze mensen ook bij de
Vriendschapsbank terecht. Coördinator Annemarie
Vermeulen: “Ik word regelmatig benaderd door
mensen jonger dan 50. Daarom zijn we met twee
activiteiten voor deze groep gestart: samen
wandelen en naar de bioscoop.” Ben je tussen de
35 en 49 jaar en zie je een nieuwe vriendengroep
wel zitten? Neem dan vrijblijvend contact op met
Annemarie Vermeulen van de Vriendschapsbank
via 06 – 451 33 696 of annemarievermeulen@
contourdetwern.nl

BUSABONNEMENT VANAF 1 OKTOBER
IN DE MEEDOENREGELING
Via de Meedoenregeling kunnen Tilburgers met
een minimum inkomen meedoen aan allerlei
activiteiten. Vanaf 1 oktober hoort daarbij ook
een busabonnement van vervoersbedrijf Arriva.
Vanaf 9 uur kunnen reizigers doordeweeks met
alle stadsbussen reizen. En in het weekend ook
vóór 9 uur. De lijnen die onder het abonnement
vallen zijn: 1 t/m 9 en 601. Het is de eerste keer dat
er een vervoersregeling in de Meedoenregeling is
opgenomen. Tilburgers die hun Meedoen- budget
voor de bus inzetten kunnen het abonnement in de
ArrivaStore bij het busstation op een persoonlijke
OV-chipkaart laten zetten. De waarde van het
abonnement is 80 euro. Geen persoonlijke OVchipkaart? Dan kan die door Arriva gemaakt
worden. Kosten € 7,50. Het abonnement is tot
een jaar na ingang geldig. Meer informatie:
www.meedoentilburg.nl

AGENDA REPAIR CAFES EN PCSAVE in TILBURG
De nieuwe stichting We-Re-Use heeft als doel
“mensen te verbinden en te verenigen in het
belang van een duurzame samenleving door
het tegengaan van verspilling (weggooien) van
goederen die – evt. na reparatie – nog langer
(her)bruikbaar zijn”.
Daartoe organiseert de stichting We-Re-Use in
drie verschillende wijkcentra in Tilburg op een
vaste zaterdag in de maand een Repair Café.
Mensen kunnen daar met een kapot elektrisch of
elektronisch apparaat naar toe gaan en ter plekke
wordt dit apparaat door een vrijwilliger onderzocht
en zo mogelijk gerepareerd. Dat lukt in heel veel
gevallen. De brenger van het apparaat zit daar
onder het genot van een kopje koffie zelf bij. Dat is
erg gezellig. In het Repair Café worden ook fietsen
gerepareerd en kleding hersteld.
In januari en februari:
In wijkcentrum de Ypelaer, Corellistraat 10 op de
eerste zaterdag van de maand: op 6 januari en 3
februari
In MFA Zuiderkwartier, Wassenaarlaan 38 op de
tweede zaterdag van de maand: op 13 januari en
10 februari

Buurtbühne

In wijkcentrum ‘t Sant, Beneluxlaan 74 op de
vierde zaterdag van de maand: op 27 januari en
24 februari
Het repareren van PC’s en laptops kost vaak meer
tijd. Daarvoor hebben we PCSave in wijkcentrum
de Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156. Daar
kunt u met al uw vragen en computers terecht
op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Een bescheiden vrijwillige
bijdrage voor onze spaarpot wordt op prijs gesteld.

BUURTBUHNE IN DE BASELAER
Op zondagmiddag 14 januari 2018 om 14.00 uur
treedt Gemengd Koor Resurexxit op als gast
tijdens de Buurtbühne. Dit gebeurt in wijkcentrum
De Baselaer tijdens het Nieuwjaarsconcert van de
Koninklijke Harmonie Orpheus. Met de klanken
van blazers, trom en piano en de stemmen van
het seniorenkoor zullen de verenigingen het
nieuwe jaar inluiden. U bent van harte welkom in
wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175 te Tilburg.
De Buurtbühne wordt mede ondersteund door Artfact Tilburg en ContourdeTwern. Entree gratis.
Voor actuele activiteiten rond Kerst zie rond 15
december www.dedraadmagazine.nl

HET LAAR UITGAAN
& TOCH BINNEN BLIJVEN
In Servicecentrum Het Laar hoeft niemand zich te vervelen. De 340 bewoners kunnen
meedoen aan circa 13 clubs zoals biljarten, sjoelen en yoga. Bewoners die van kunst en cultuur
houden zouden echter wat minder aan hun trekken kunnen komen. Zeker als je niet in staat
bent om bioscoop, theater of schouwburg te bezoeken. Toen dacht men bij Het Laar: “Als de
mensen niet naar cultuur kunnen, halen wij cultuur toch naar de mensen.”
tekst Hans Peters & fotografie archief Het Laar

Hoe doen ze dat? Aniëla Govaarts, coördinator Vrije Tijd,
Verenigingen & Vermaak (VVV): “We willen het ‘gevoel
van uitgaan’ binnen onze muren halen dus organiseren
we culturele activiteiten in huis. Zoals afgelopen zomer,
tijdens de Landenweek, met een Duits Bier Fest, een
Franse wijnproeverij en een optreden van een Spaanse
flamencogroep.” De activiteiten zijn overigens niet alleen bestemd voor bewoners van Het Laar. Ook wijkbewoners, familieleden en iedereen die zich betrokken
voelt bij Het Laar kunnen meegenieten. Aniëla: “Dat
merken we tijdens de maandelijkse Laarbioscoop. Die
wordt bezocht door grootouders, kinderen en (achter-)
kleinkinderen. Maar ook door wijkbewoners en andere
geïnteresseerden.”

Voetjes van de vloer
Afgelopen oktober was het Tilburg Dansmaand en ook
in Het Laar gingen de voetjes van de vloer. Aniëla: “We
werkten samen met Factorium en Dans Brabant. Die
leverden ons danseressen en choreografen. Bewoners
konden zwaaien en zwieren bij dansvoorstellingen, genieten van dansfilms of meedoen aan dansworkshops.
En ervaren hoe soepel hun lichaam nog kan zijn. Het
project eindigde in een gezamenlijke dansvoorstelling
in Club Smederij aan de Spoorzone. Een plek waar je
niet dagelijks komt.” Hadden bewoners aanvankelijk
koudwatervrees voor een workshop Zumba Gold of een
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diner dansant, al snel hadden ze de middag van hun
leven. Aniëla: “We proberen mensen uit hun comfortzone te halen. Ze te prikkelen voor nieuwe dingen.”

Frisse wind
Er waait dan ook een frisse culturele wind door de gangen van Het Laar. Wat heeft de winter voor ons in petto?
Aniëla: “Mannenkoor La Renaissance houdt een concert. Er is een kerstmarkt voor de hele wijk. De eerste
kerstdag vieren we in besloten sfeer. Voor het diner op
tweede kerstdag echter, kan iedereen zich aanmelden,
graag een week van tevoren.” Dan staan er nog een vertelling over markante Tilburgers en optredens van een
smartlappenkoor en een seniorenorkest op het programma. Aniëla: “Toch hoef je geen maand te wachten.
De chique sfeer van Chapeau!, ons restaurant, geeft dat
‘gevoel van uitgaan’ ook al. Daar kan iedereen voor een
klein prijsje heerlijk dineren.”
Meer info: zie www.hetlaar.nl

DRAADLOOS
In veel artikelen over Kerst duikt het woord hygge op. Dat is
Deens voor je voldaan en geborgen voelen. Een soort kompas
naar mooie momenten die niet voor geld te koop zijn. Kerstmis is
hyggetijd bij uitstek. Met de dennenboom, warme kaneelbroodjes
en een knappend haardvuur in je nabijheid. Onder het voorlezen
uit Louisa M. Alcotts’ Onder moeders vleugels in je foute
kersttrui. Voor de echte Christmaholic zijn hier enkele kerstapps
om alvast in de stemming te komen (voor Android en IPhone):

1. Elf Yourself. Voeg foto’s van familie en vrienden toe
aan je smartphone of tablet en maak er elfjes van. Kies
daar dans en muziek bij en je ligt gegarandeerd in een
deuk! Ook leuk om als vrolijke kerstgroet te versturen.
2. Aftellen naar Kerst. Hoeveel tijd heb ik nog om
kerstkaarten te versturen of recepten voor kaneelbroodjes te kiezen En is de Kerstman al onderweg?
Met deze gratis en handige app weet je het meteen.
3. Kerstkaraoke zingen is natuurlijk de overtreffende
trap van kerststemming! Er is een heuse kerstkaraokemachine; je speelt de muziek af via je smartphone
en de tekst van het lied verschijnt dan in beeld. Via
de microfoon van je telefoon kun je meezingen: ‘I’m
Dreamin’of a White Christmas? Sure!
4. Santa’s Village spel. Even niets omhanden terwijl
op tv voor de driehonderdste keer Sissi, die junge
Kaiserin haaks staat op alle historische feiten. Ergernis
verstoort hygge. Ga dan op tablet of smartphone de
Kerstman helpen om Winterwonderland te bouwen.
5. Gratis kerstkaarten maken en versturen kan via
www.original-cards.com. Online kerstkaarten maken
en verzenden is heel eenvoudig. In een paar stappen
maak je de mooiste kerstkaarten, ook 3D, met echte
MP3 kerstmuziek, grappige smileys en tags of een
kerstgedicht.

6. Kerstboom decoratie app via droidapp.nl Hiermee
kun je op het scherm een kerstboom versieren om
alvast in de kerststemming te komen en te oefenen op
de echte boom. Je kunt kiezen uit bomen, versieringen maar ook uit cadeautjes, Kerstman en lampjes.
Zeer geschikt om gezellig samen te doen met de
kleinkinderen.
7. Foute kersttrui 2.0. Inmiddels is de foute kersttrui niet meer weg te denken uit het assortiment.
Daarmee is-t-ie net zo cliché als een kerstbal maar
daar is nu een technologische oplossing voor
gevonden. Een speciale app brengt die trui tot leven:
een brandend haardvuur in je trui, een Kerstman
wiens broek afzakt of een die de schoorsteen intuimelt! Er zijn apps beschikbaar voor Apple en
Android dus bijna iedere smartphone doet het. Er
komt wel wat knutselwerk bij kijken. Je moet een
afbeelding op de trui strijken en je smartphone met
ductape aan je trui plakken maar dan ben je ook het
awesome middelpunt van elk kerstgebeuren!
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Juridische informatie

vermogen behouden &
Minder inkomstenbelasting betalen?
U betaalt belasting over een deel van uw vermogen,
de zogenoemde grondslag sparen en beleggen
(“vermogensrendementsheffing”). Dit is de waarde
van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarover
u aangifte doet, verminderd met het heffingsvrije
vermogen. Tot en met 2016 ging de Belastingdienst
ervan uit dat u een voordeel van 4% had over uw
grondslag sparen en beleggen. Over dat voordeel van
4% betaalde u 30% inkomstenbelasting (per saldo
betaalde u dus 1,2% belasting). Vanaf het belastingjaar
2017 zijn er echter drie vermogensschijven. De
Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel
hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is.
Bij iedere volgende vermogensschijf wordt daarom
een hoger percentage gebruikt om dat voordeel te
berekenen.

Een papierenschenking kan ook lagere erfbelasting tot
gevolg hebben. Een schenking op papier moet worden
vastgelegd in een notariële akte. Dat de schenking
op papier plaatsvindt, betekent dat de begiftigde
(meestal de kinderen) het geschonken bedrag niet
daadwerkelijk ontvangen, maar van de schenker
tegoed houden in de vorm van een vordering, die
in principe pas opeisbaar is op het moment van het
overlijden van de (langstlevende van de) schenker(s).
Als gevolg van de schenking ontstaat er tussen de
schenker en de begiftigde een schuldverhouding
(lening); de schenker is schuldenaar, de begiftigde
is schuldeiser. Hierdoor is er in het vermogen van de
schenker een schuld ontstaan die bij het overlijden
van de schenker een aftrekpost vormt voor de
erfbelasting, zodat een besparing kan worden bereikt.

Hoe kunt u dit box 3 vermogen verlagen en toch uw
vermogen bij u houden?
Een papieren schenking heeft tot gevolg dat de
schenker een schuld heeft in box 3 en deze schuld
in mindering op het vermogen kan brengen. Voor
de schenker kan de schenking dus leiden tot een
verlaging van de belastingdruk.

Voorwaarde voor de aftrekbaarheid voor de
erfbelasting is, dat jaarlijks door de schenker aan de
begiftigde een rente van minimaal 6% wordt betaald
over het schuldig erkende bedrag. Deze rente mag
niet worden bijgeschreven, maar moet daadwerkelijk
(en aantoonbaar, dus via de bank) worden betaald.
Wordt de rente niet elk jaar en/of niet steeds op tijd
betaald, dan is het op papier geschonken bedrag geen
aftrekpost voor de erfbelasting.

Voor de begiftigden betekent de schenking echter
dat het vermogen in box 3 toeneemt, omdat over de
vordering vermogensrendementsheffing verschuldigd
is. Deze belasting kan worden voldaan uit de van de
schenker ontvangen rente (zie hierna). De begiftigden
“voelen” de extra vermogensrendementsheffing dus
niet, maar dat neemt niet weg dat het verstandig is om
te berekenen of de schenking op familieniveau niet tot
een inkomstenbelastingnadeel leidt.
Let op:
Als er meer wordt geschonken dan het vrijgestelde
bedrag, dan is er wel schenkbelasting verschuldigd.
Voor het jaar 2017 is het belastingvrije bedrag voor
schenkingen aan kinderen € 5.320,00 en aan anderen
€ 2.129,00.

tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij
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Plus: lagere eigen bijdrage voor de zorg
Met het schenken op papier kan niet alleen
inkomstenbelasting en erfbelasting worden bespaard,
het kan ook nog leiden tot een lagere eigen bijdrage
voor de zorg.

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

Met Regiovervoer Midden-Brabant reist
u comfortabel, voordelig en veilig naar
uw bestemming in de regio.

www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Rit reserveren: 0900-0595
Informatie en klantenservice: 0900-7755862
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De passie van
Ger Pistorius

Het is dat z’n vrouw Mieke hem aangemeld heeft voor
deze rubriek. Anders hadden we misschien nooit geweten
dat Ger Pistorius (72) een heus ruimtevaartmuseum
bezit op zijn zolder. “Ge treft het wel”, zegt de Tilburgse
elektricien in ruste na binnenkomst. “Want ik zit nou
precies 60 jaar in m’n hobby.” En steekt van wal: “Het is
begonnen met de eerste Spoetnik van de Russen in oktober
1957. Ge bent twaalf en opeens komt er zo’n kunstmaan
rond de aarde draaien. Een maand later ging de hond Laika
de ruimte in.” Hij raakte meteen gefascineerd. Nog altijd bezit
hij het plakboek waarin hij de eerste krantenknipsels begon
te verzamelen. Al snel volgden tijdschriften en ‘boekskes’.
“Vanaf 1965 kwamen daar modellen van raketten bij en
elpees, dia’s en video’s.” Zijn verzameling groeide en groeide en
werd zo groot dat hij zo’n dertig jaar geleden naar de zolder
moest verhuizen.Pistorius noemt zich spacecollector. Hij zit
bij ‘De Generaals’, een landelijk clubje van een stuk of tien
ruimtevaartliefhebbers. Zijn hobby bracht hem al twee keer
naar Rusland en zes maal naar de Verenigde Staten. Trots laat hij
een fotoboek zien dat hij in 2013 maakte na een bezoek aan het
Kennedy Space Center in Florida. “Een kennis die bij Netherlands
Space Office werkt, moest er heen en ik volgde in zijn slipstream.
We hebben zelfs een lancering meegemaakt.” Tijd om naar boven
te gaan. Op de overloop blijkt een zeer omvangrijk archief te staan.
Maar dan gaat de deur open naar de zolderkamer. Ongelooflijk
hoeveel er te zien is! Van honderden boeken tot mini-astronauten,
van petten en koffiemokken tot talloze modellen van raketten. “Elke
maand komt er wel een modelleke bij”, zegt Pistorius. “Ik schat dat ik
nou op zo’n 230 zit.” Hij heeft al een paar keer bezoek gehad van een
schoolklas. Dat zou best vaker mogen gebeuren. “Zet m’n e-mailadres
g.pistorius@home.nl er maar bij.” Zijn vrouw: “Iedereen is welkom,
hoor.” Ook hun kleinkinderen vinden opa’s hobby leuk maar vooralsnog
zit er geen opvolger bij. Niet erg, vindt Pistorius. Hij gaat gewoon verder
met verzamelen al beperkt hij zich tegenwoordig voornamelijk tot de
vroegste geschiedenis van de ruimtevaart.
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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GEZOND WEER OP
MET BURO MAKS
Soms kun je psychisch zo in de knoop zitten, dat je aankleden of naar de
supermarkt gaan al een hoge drempel opwerpt. Gelukkig is er Buro MAKS.
Die biedt hulp in de thuissituatie aan mensen met psychische problematiek.
Want MAKS vindt dat problemen daar opgelost moeten worden, waar ze ontstaan.
Thuis, op school of op het werk, dus midden in de maatschappij.

tekst & fotografie Hans Peters

De aanpak van Buro MAKS is persoonlijk, laagdrempelig en alles omvattend. Waarbij sprake is van
één plan en één regisseur. Ambulant begeleider
Ad Ansems: “Mensen moeten zelf de regie van hun
leven weer oppakken maar wel via kleine stapjes.
Eerst moet de ene brug gehaald zijn voordat
je de volgende oversteekt. Want een probleem
komt nooit alleen.” De ambulante begeleiders zijn
vertrouwenspersoon en ondersteunen de cliënt in
zijn keuzes, zodat die weer meer zelfvertrouwen
krijgt.

tegelijkertijd middenin een scheiding.” Ze vluchtte in
de alcohol, die haalde de scherpe kantjes eraf. Haar
psychiater verwees haar naar Buro MAKS. Ad: “Margot
had ook moeite om haar emoties te reguleren.
Daardoor trok ze zich alle kritiek persoonlijk aan en
ging ze enorm aan zichzelf twijfelen. Toen ik haar
ontmoette, zat ze middenin een depressie, door de
situatie op het werk, de scheiding en de PTSS. Het
UWV begreep dat ze niet meer kon werken en keurde
haar volledig af.” In eerste instantie luisterde Ad
alleen maar en schiep hij vertrouwen.

Als het regent, dan giet het

Kraaltjes

Neem Margot van Berkel uit Udenhout. Vandaag de
dag is Margot, naast cliënt, ook vrijwilliger bij Buro
MAKS. Verder doet ze druk mee aan activiteiten van
de Vriendschapsbank en schildert ze bij creatief café
Gittepetit in Berkel-Enschot en bij studio Xplo in De
Verdieping. Margot: “Ik sta midden in het leven. Dat
was acht jaar geleden wel even anders.” Margot had
trauma’s opgelopen in haar vroege jeugd waardoor
PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom, red.)
ontstond. Daarvoor liep ze bij een psychiater. Na
altijd met veel animo in de zorg gewerkt te hebben
raakte in 2009 de werkrelatie verstoord. Dat was de
druppel. Margot: “Van mijn werk werd ik letterlijk
ziek. Maar dat was natuurlijk niet het enige: als het
regent, dan giet het. Ik stortte helemaal in. Want ik zat

Daarna structureerde hij haar dag. Ad: “Heel basic.
Door je te douchen, aan te kleden, een kopje thee
te zetten en een boodschap te doen. En dat dan
ook echt DOEN.” Margot: “Dat zoiets simpels me
zoveel moeite kostte, verbaast me nu. De alcohol
haalde wel mijn onrust weg, maar je verliest er ook
zoveel mee. Op aanraden van Ad meldde ik me
aan bij de creatieve therapie van Novadic-Kentron
verslavingszorg.” Die bracht inzichten maar de echte
afkick gebeurde bij de Trubendorffer Kliniek. Margot:
“Sinds 19 november 2014 ben ik clean. En als ik nu
onrust voel, vlucht ik niet in de drank. De onrust mag
er zijn, omdat ik weet dat die ook weer verdwijnt.
Ordenen helpt mij daarbij; dan ga ik opruimen of
kraaltjes op kleur leggen.”
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meer informatie
www.buromaks.nl
E: info@buromaks
T (088) 4008800
Schilderen en beeldende kunst werden haar uitlaatklep. Toen de creatieve therapie bij NovadicKentron stopte, ging ze schilderen bij Studio Xplo
van Jofke van Loon. Bij Jofke kunnen ook mensen
met een psychische of lichamelijke beperking hun
schildertalent (her)ontdekken. Margot: “Ik dacht dat
ik niet kon schilderen, maar Jofke leert je fouten te
durven maken. En daarin stappen te zetten. Want
je kunt steeds weer opnieuw beginnen.” Ad: “Ik ben
trots op Margot. Ze heeft heel hard gewerkt om haar
leven te veranderen. Ze betrok teveel op zichzelf: heb
ik iets fout gedaan. Als je dit rationaliseert en kijkt
naar je eigen gedrag ten opzichte van het gedrag van
anderen, doet dat je inzien dat anderen echt niet zo
met jou bezig zijn als jij veronderstelt. Dat is vaak al
een eyeopener. Het was een lange weg en we zijn nog
steeds bezig met aarden en landen.” Margot is nu ook
ervaringswerker bij MAKS: “Dan ga ik met cliënten een
bakkie doen of iets anders. Ik ben voor hen een soort
maatje, omdat ik als geen ander weet hoe moeilijk het
soms is om de deur uit te komen.”

De uitlaatklep van Margot

Community support
MAKS werkt met de methode Community Support.
Daarmee maak je gebruik van het netwerk van de
cliënt om ondersteuning weer kwaliteit van leven te
krijgen. Zoals familie, buren of vrienden. Margot: “In
mijn geval heb ik heel veel steun aan mijn broer en
mijn moeder. Op dit moment heb ik wat begeleiding
nodig in de gezinssituatie. Mijn thuiswonende
dochter van 15 heeft veel meegekregen en krijgt
nu op aanraden van Buro MAKS ondersteuning van
de Opgroeipraktijk. Dat gaat goed. En dankzij mijn
uitwonende zoon ben ik onlangs oma geworden! Mijn
leven is enorm stroomopwaarts gegaan. Dankzij de
hulp van Ad Ansems en Buro MAKS, anders was ik
nooit geland waar ik nu ben!”
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Uniek voor de regio: in het ETZ, locatie Elisabeth, zit tegenwoordig
De Brillendokter, een optiekwinkel. Deze opticien is een logische aanvulling
op de medische oogzorg en biedt gemak aan zowel patiënten, personeel als
bezoekers. En bij dringende problemen zijn de lijntjes met de poli kort.

De Brillendokter
thuis & in het ziekenhuis
Er is een directe link tussen oogarts en opticien, waardoor de service verder gaat dan alleen medische
oogzorg. Mede-oprichter en oogarts Henk Veraart
beaamt: “De relatie tussen de afdeling oogheelkunde en
de opticien in huis zorgt voor een unieke samen-werking
en synergie. Voor medische problemen heeft het
ziekenhuis oogartsen, orthopisten en optometristen,
voor bril- of contactlenzen kun je onder hetzelfde
dak terecht bij de optiek. Na een oogartsbezoek kunt
u desgewenst meteen naar beneden om een bril aan
te laten meten. Lig je op zaal, dan komt de opticien
gewoon naar boven toe met de meetapparatuur.”
Zorgondernemer Yannick van Lith van de Brillendokter
haakt hier op in: “Dat scheelt de patiënt veel tijd en
ongemak. En ben je niet in staat om hier naar toe te
komen, dan komen wij bij je thuis. Onlangs nog bij
een ernstig gehandicapt meisje met oogproblemen
van buiten Tilburg. De meting werd direct in de winkel
gedaan, het latere afpassen thuis waardoor een
zorgtaxi werd uitgespaard. Vervolgens hebben wij voor
onze kleine klanten hebben de grootste kinderbrillen
collectie in de directe omgeving.”

Meer informatie?
www.debrillendokter.nl
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Rolstoel-unit
Een locatie in de zorgboulevard van het ETZ heeft
vele voordelen! Yannick: “Zoals de service van de
gastvrouwen, het invalidentoilet, gratis parkeren en
de taxiservice van- en naar de parkeerplaats. Omdat
wij gekozen hebben voor een rolstoeltoegankelijke
meetunit, kunnen mensen die rolstoel afhankelijk zijn
bij ons ook terecht. Wij vinden verder dat het reinigen
en afstellen van een bril of het vervangen van neuspads
een vanzelfsprekende gratis service is in een ziekenhuis.”
In het ETZ vinden jaarlijks meer dan 4000 staaroperaties
plaats. Henk Veraart: “Na een staaroperatie zijn vaak
nieuwe glazen nodig. Om de tijd tussen de operatie
en het definitief aanmeten te overbruggen is een
tijdelijk vervangglas handig. De Brillendokter kan dit
op de operatiedag voor u maken. De kosten hiervoor
zijn €10,-. Daarvoor krijgt u dan tevens een kortingsvoucher voor een definitief glas ter waarde van €35,-.
Ons assortiment omvat ook speciale brillen. Daarbij valt
te denken aan beeldschermbrillen, brillen voor droge
ogen, een leesbril voor bedlegerige mensen, sport- en
veiligheidsbrillen op sterkte en brillen voor patiënten
met maculadegeneratie en natuurlijk hebben we ook
kant en klare leesbrillen. Een opticien in het ziekenhuis,
vlak bij de oogpoli, logisch toch?

Colofon
Hoofd- en eindredactie

Betty Montulet

Adviseur

Diliana van Horssen

GRAAG UW MENING

Wij zoeken nog uitbreiding van ons LEZERSPANEL.
Hoe gaat dit in zijn werk? 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 eerste Draad van 2018 wordt verspreid tussen 2 en 9 maart 2018
en de kopij voor deze editie sluit op 12 januari. 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.

DE JUISTE OPLOSSING

van de puzzel in Een Goede Buurt was: VERVOERSWAAIER
De twee gelukkige prijswinnaars zijn mevrouw M. Versluis en de heer J. van de Put,
beide uit Tilburg. Van harte gelukgewenst met uw prijs!

Wat u nog moet weten

De Draad nummer 5, 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 redactie acht zich niet verantwoordelijk
voor de juistheid van teksten van derden, zoals in nieuwsberichten en advertenties.

Reacties vóór12 januari 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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