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Uitgelezen



Elke dag kom ik bij mensen thuis die ziek en kwetsbaar zijn.
Oud worden is niet altijd leuk. Hele gewone dagelijkse dingen kosten veel 
meer moeite of het lukt helemaal niet meer. Ik zie veel pijn en verdriet.  

‘Dat je daar tegen kan’ zeggen mensen weleens tegen me.   

Ja, ik kan daar tegen. Het is echt niet alleen maar kommer en kwel. Ook als 
mensen oud en ziek worden zijn er nog wel prettige momenten en mooie 
ontmoetingen. Ik ben daar vaak dichtbij en vind het altijd zo knap als men-
sen zo’n moeilijke periode doorstaan. Een lach en een traan, zo is het leven. 

‘Is er dan niets wat je echt moeilijk vindt?’. Ja, dat is als mensen te maken 
krijgen met dementie. Dat vind ik echt naar en dan is het leven echt niet 
altijd leuk. Vooral als mensen de grip op hun leven verliezen. Ik kom nu 

al een paar maanden bij meneer de Haan. ‘Zeg maar Joop’ zei hij bij onze 
eerste ontmoeting. Hij woont met zijn vrouw en samen proberen ze zich 

door deze moeilijke tijd heen te slaan. Joop was vroeger onderwijzer op de 
school in mijn wijk. De eerste keer stonden we samen voor zijn boekenkast 

vol met romans, reisverhalen en fotoboeken. En hij vertelde over zijn
favoriete schrijvers. Hij zei ook dat het lezen steeds moeilijker ging. Maar 
voorlezen voor zijn kleinkinderen lukte nog prima en daar genoot hij van. 

Een actieve man. Hij tennist nog en gaat elke week biljarten. Gaande-
weg wordt het leven steeds lastiger voor Joop. Vaak loopt hij zomaar een 
beetje door het huis en hij durft niet meer alleen naar buiten. Joop vindt 
het zo naar om afhankelijk te worden en vooral dat zijn hoofd hem in de 
steek laat. Dat vindt hij het allerergst. Hij is ook niet meer zo aardig voor 
Rita. Om zijn vrouw Rita te ontlasten kom ik een paar keer per week. In 

het begin was Joop nog best spraakzaam, altijd wel wat te vertellen. Veel 
leuke verhalen over zijn tijd als onderwijzer, z’n biljartvrienden en over zijn 
kleinkinderen. En als we langs de boekenkast lopen dan volgt er altijd een 
gesprekje over een mooi boek. Maar het wordt steeds moeilijker om een 
gesprekje te voeren. In die maanden zie ik zijn worsteling met het leven. 
‘Mijn hoofd wordt steeds leger’ zegt hij weleens. Hij is gestopt met lezen. 
Rita heeft de fotoalbums van vroeger voor de dag gehaald. En er liggen 

steeds vaker mooie platenboeken op tafel. Wat is het toch een naar
ziekteproces, die dementie. Voor Joop zelf, maar ook voor Rita.

Vanmorgen was ik er weer. Joop is stilletjes. Na het douchen drinken we 
een kopje koffie met z’n drieën. Op tafel ligt het boek wat Rita aan het 

lezen is en een kinderboek. Joop bladert wat in het boek. ‘En hoe was jullie 
weekend? Zijn de kleinkinderen nog geweest?’ Ik weet dat hij daar van 

geniet. Joop antwoordt niet, zo’n vraag is ook te moeilijk. ‘Het is moeilijk’ 
mompelt hij. Ik kijk wat vragend en Rita vult aan. Gisteren wilde Joop een 

verhaaltje voorlezen aan zijn kleinkinderen, maar het lukte niet meer.
Hij herkent sommige woorden niet meer en raakt de draad van het verhaal 

kwijt. De kleinkinderen merkten ook dat het met opa niet goed ging.
Dat was voor iedereen verdrietig. Rita legt een boek op tafel met foto’s van 
Brabant. Zonder woorden snappen we allemaal dat het leven van Joop en 
Rita voorgoed veranderd is. Vanuit mijn ooghoek zie ik dat Rita de tranen 

van haar wang veegt. 

DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

WOORDEN...

0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

Maria, de wijkverpleegkundige

van Thebe

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT

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

Laat u dan eens adviseren voor een écht goede stoel.

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

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

Maak een afspraak 
met zitspecialist
Miranda van Wijk
voor advies en pas-
sing in onze show-
room of bij u thuis!
T: 013 - 521 22 23

OOK  VOOR

VERHUUR

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

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

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

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

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

info@hetkiemuur.nl

SUZANNE:
ELKAAR 

STEUNEN 
VOELT GOED

SUZANNE:
ELKAAR 

STEUNEN 
VOELT GOED
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03  Inhoud & voorwoord

04   Bruisende bieb in de Spoorzone

06   Alles wat je wilde weten over taal

10  Amerikaanse droom in de Reeshof

12  Blind vertrouwen in het netwerk

14  Nostalgie vanuit de leunstoel

20  Nooit uitgelezen bij Het Boekenschop

22  De verhalen liggen op straat

36  Book To Be: word je eigen boek

18  Juridische informatie

19  Draadloos

26  Voor de Draad Ermee: Ko de Laat 

28  Nieuwsgaren

31  Puzzel: doorloper

32  De Draad Kwijt

34  De Passie van Ton Hermens

INHOUD

RUbRIekeN

Waar we al jaren bang voor waren; het lezen 
sterft uit. Voornamelijk senioren lezen nog 
good old gedrukt papier. En dat is jammer want 
er blijkt een onomstotelijk verband te bestaan 
tussen lezen en geluk. Een Engels onderzoek 
toonde ooit aan dat lezen gelukkiger maakt 
hoewel dat waarschijnlijk meer te maken heeft 
met het feit dat Britten die niet lezen vaker arm 
zijn en in achterstandswijken wonen. Loop je 
daar met een bibliotheekboek op straat, krijg 
je bij wijze van spreken zo een pistool tegen je 
hoofd. 

Toch wordt dit onderzoek enigszins ondersteund 
door het fenomeen bibliotherapie. Die gaat ervan 
uit dat gericht lezen werkt bij depressiviteit, 
ziekte en pijn. De oude Grieken zochten in hun 
strijd tegen Sparta ook al respijt bij Homerus. En 
voor nu blijken thrillers te helpen bij chronische 
pijn, hebben rouwenden baat bij poëzie, in een 
rolstoel geniet je van reisverhalen en bij een 
depressie doet de Donald Duck wonderen. 

En goed voor je gemoedsrust: je bent je tijd 
niet aan het verlummelen, liggend op de sofa  
met een boek, want je werkt toch maar mooi 
aan je eigen heling! Koren op de molen van 
ons, lezers. Daarom koos de redactie, in het 
kader van de Nationale Boekenweek van 10-18 
maart, in deze Draad voor het thema Uitgelezen. 
Met een groot overzicht aan taalactiviteiten, 
gericht op het beter kunnen lezen en schrijven, 
een basisvaardigheid. En een uitgelezen serie 
artikelen variërend van de Passie voor het 
boek, Luisteren in je Leunstoel, nieuws van de 
bibliotheek, het goede doelen antiquariaat Het 
Boekenschop tot het Netwerk voor Blinden en 
Slechtzienden. En dan de aparte vormen van 
verhalen vertellen en ondergaan: Book To Be & 
Humans of Tilburg.

Hopelijk een waardevolle bijdrage aan het 
leesgenot van onze 60-plussers want uitgelezen? 
Dat nooit!

Betty Montulet

VOORWOORD
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 “Mag Ik De SyRIëR  
  eVeN leNeN?”

Waar is het 
tijdperk gebleven 

dat keurige, grijze 
bibliothecaresses 

van achter katheders  
welwillend boeken 

afstempelden 
voor een bedaagd 

publiek? Die 
dagen zijn allang 

afgeschreven. en via 
allerlei tussenfasen 
staat de bibliotheek 

anno nu midden 
in de bruisende 

samenleving.

Manager Angelique de Kort is verantwoordelijk voor al het 
bibliotheekwerk in de gemeente Tilburg, dat wil zeggen dat alle zes 
vestigingen (Berkel-Enschot, Udenhout, Heyhoef, Centrale bibliotheek, 
’t Sant en Tilburg Noord) onder haar supervisie vallen. Alsook de 
samenwerking met onderwijs en kinderdagverblijven. “De tijd dat we 
puur en alleen een uitleenplek waren is wel helemaal voorbij, ja. De 
bibliotheek staat met beide benen in de maatschappij en dat wordt 
steeds beter zichtbaar. Qua problematiek zoals bijvoorbeeld armoede en 
radicalisering werken we lokaal vaker met andere partijen samen. In de 
wijken is dat vaak met ContourdeTwern. Die komt achter de voordeur en 
heeft een signaalfunctie. Als bibliotheek kun je daar gebruik van maken. 
Dat vraagt wel op elke locatie om een andere insteek. We passen er 
activiteiten en collectie op aan. Zo richten we ons in Tilburg Noord en het 
Zand (vandaar de Taalhuizen, zie pg 6,7 en 8) vooral op laaggeletterdheid 
en ligt in Berkel-Enschot de nadruk op talentontwikkeling. Die vullen we 
in met filmavonden, het literair café en het filosofiecafé. Zo spelen we in 
op wat er in de dorpen en de wijken leeft.” 

PlAce To BIeB
En steeds vaker gaat dat buiten de platgetreden paden om. Zo kwam 
er een Place to Bieb in wijkcentrum Koningshaven ten tijde van de 
vluchtelingenstroom in Fatima. De Kort: “Wij wilden een bijdrage leveren 
rondom de integratie van vluchtelingen in de wijk. De collectie bestond 
uit boeken in het Arabisch en Engels en de vrijwilligers kwamen uit 
het AZC. Dit had zó’n toegevoegde waarde!” Een Place to Bieb is altijd 
tijdelijk maar is de wijkbewoners in Koningshaven zo goed bevallen dat 
het experiment verlengd werd met een jaar. En is een typisch staaltje 
van het nieuwe programmeren net als de popup bibliotheken in De 
Hasselt en Groenewoud. Angelique: “Op alle plekken programmeren we 
samen met andere partijen. En bedienen we verschillende doelgroepen. 
En in de Kennismakerij- zowel de voorloper van onze definitieve 
vestiging in de Spoorzone als de proeftuin voor Bibliotheek Midden 
Brabant- experimenteren we dat het een lieve lust is.” Een voorbeeld: 
afgelopen maand presenteerde de Kennismakerij, samen met Paradox, de 
ParaBiebop: een experimentele mix van jazz en literatuur; olijven moet je 
leren lezen!

DeMenTheeK
Daarnaast programmeert de bibliotheek natuurlijk ook veel voor 
senioren, een groot deel van haar leden. Natuurlijk stonden er altijd al 
de grootletterboeken en luisterboeken in de collectie. Nu zijn er –onder 
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andere- schrijfateliers, het E-book spreekuur, het 
Digilab, Klik & Tik-cursussen. En, niet te vergeten, het 
in 2013 geopende Digilab waar iedereen, al of niet op 
de hoogte van het digitale paradijs, mediawijzer kan 
worden. Voor vragen over je digitale apparatuur kun 
je er altijd terecht. 

En tijdens de Open Dag in bibliotheek Koningsoord 
in Berkel-Enschot kon je je in bestaande oude foto’s 
van de nonnen Trappestinnen laten fotoshoppen. 
Altijd geestig. Of het succesvolle Human Library in 
de bibliotheek op het Koningsplein, waar je, in plaats 
van boeken, de levensverhalen van mensen leent. 
Je luistert naar, zeg maar, een Syrische vluchteling 
of een sekswerker, een autist of een hiv-patiënt. 
En dan is er sinds kort ook de Dementheek. De 
Kort: “Omdat er steeds meer senioren zijn met 
geheugenproblemen willen wij aan de voorlichting 
hierover ons steentje bijdragen.” Te beginnen in 
Udenhout maar sinds kort ook in De Heyhoef en ’t 
Sant, in het kader van de dementievriendelijke wijk 
in Tilburg West. In een dementheek kun je boeken, 
folders, dvd’s vinden maar ook zijn er voorleesboeken 
en geheugenspelletjes, speciaal bedoeld voor familie, 
mantelzorgers en vrienden. 

lochAl 
Voor al deze dynamische en bruisende activiteiten en 
initiatieven voldoet de vestiging aan het Koningsplein 
van 1992 niet meer. In het najaar van 2018 verhuist 
de Centrale Bibliotheek dan ook naar de Spoorzone. 
Angelique: “De LocHal is groots, transparant, 
multifunctioneel en flexibel. Het wordt alleen maar 
beter. Alles verhuist mee; leescafé, koffietafel, de 
Kennismakerij en natuurlijk ook onze collectie.” Die 
komt op de tweede verdieping die nog het meest 
op de huidige bibliotheek lijkt. Ook de (gesaneerde) 
collectie die nu in het magazijn staat, wordt dan 
zichtbaar. Er komen veel meer werkplekken en vooral 
ook labs zoals een gameroom voor jongeren en de 
schrijverij –veel senioren schrijven verhalen - waar 
ruimte is voor het maken van teksten en workshops 
op dat gebied. De Kort: “Veel van onze vrijwilligers zijn 
60-plus met een grote liefde voor boek en bibliotheek. 
En wij koesteren ze. Ook in onze nieuwe vestiging die 
dé inspirerende ontmoetingsruimte van Tilburg moet 
worden.”

Voor meer informatie over activiteiten 
en agenda zie: www.bibliotheekmb.nl

Impressie door Mecanoo architecten van de schrijverij in de LocHal



NEDERLANDSE  
TAALACTIVITEITEN
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14 mAART: BoEkpRoEVERIj, gelegenheid voor diverse 
doelgroepen om kennis te maken met boeken, deze keer ‘eerste lees-
boekjes’. Locatie: Bibliotheek ’t Sant

11 ApRIL: HumAN LIBRARy, Hier leen je geen boek, maar een levend persoon 
om een half uurtje  zijn of haar levensverhaal te beluisteren. Zoals een transseksueel, 
vluchteling of oorlogsveteraan.  Bibliotheek Centrum, geen vaste tijden. 

TAALTAfELS: Elke donderdagmiddag: van 14.00 – 15.00 uur. 
Voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken. 
Locatie: Bibliotheek-Noord, het Verhalenhuis. 

kLIk EN TIk SpREEkuREN: Iedere woensdagmiddag tussen  
13.30 – 15.30 uur in Bibliotheek Tilburg Centrum (DigiLab). Oefenen met  
typen, e-mail en internet. Daarna kun je je opgeven voor de cursus Klik en Tik  
(training van zes weken). 

TAALHuISSpREEkuuR: Voor vragen over taal, rekenen en 
omgaan met computers. Elke dinsdagmiddag , Bibliotheek Noord 
en elke woensdagmiddag Bibliotheek ’t Sant. Geen vaste tijden. 

BIBLIoTHEEk  
gEmEENTE TILBuRg



VESTIgINgEN:
Bibliotheek Tilburg-Centrum, Koningsplein 10, T 464 85 00

Bibliotheek ’t Sant, Beneluxlaan 74, T 468 33 08
Bibliotheek Noord, Wagnerplein 101, T 547 68 55

Bibliotheek Udenhout, Tongerloplein 10, T 511 65 50
Bibliotheek Berkel-Enschot, Trappistinnentuin 77, T 533 26 97

Bibliotheek Heyhoef, Kerkenbosplaats 1, T 572 80 10

ZIE ook: www.BIBLIoTHEEkmB.NL

VooRLEZEN VooR pEuTERS- EN kLEuTERS, iedere 
eerste woensdag van de maand van 15.30 – 16.00 uur, Bibliotheek /  
Wijkcentrum ’t Sant.

mEELEESCLuB, voor mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven iedere maandag in bibliotheek ’t Sant van 19.00 – 20.30 uur 

DEmENTHEEk, collectie en spelletjes m.b.t. dementie voor mantelzorgers 
en professionals. Bibliotheek Udenhout. t/m 29 maart: Place To Bieb, tijdelijke 
dementheek, Wijkcentrum Heijhoef, Kerkenbosplaats 1.

SCHRIjfATELIER: Voor iedereen die een eigen boek of verhaal schrijft, alsook feedback van anderen. 
Iedere donderdagavond  van 19.00 – 21.00 uur,  bibliotheek Noord, 1 x per maand. Ook in Bibliotheek Heyhoef  
op ongezette tijdstippen en data, zie agenda. En in Berkel-Enschot op 15 maart van 9.30 – 11.30 uur, elke  
donderdag in de even weken. 

LuISTER- EN VERTELgRoEp, Luisteren naar verhalen en 
gedichten van anderen en ontspannen samenzijn.( zie ook Luisteren in 
je Leunstoel, pg 14-15 ) op iedere 2e en 4e woensdag van de maand van 
11.00 uur tot 12.00 uur,  Bibliotheek Tilburg-Centrum.

CoNTouRDETwERN

SAmENSpRAAk TILBuRg: Nederlands spreken voor migrant-
en met een taalmaatje tijdens een wandeling of thuis. Meer info Marij 
van Alphen, T: 583 99 99,  E: marijvanalphen@contourdetwern.nl

TILBuRg NooRD pRAATgRoEp NEDERLANDSE TAAL, in wijkcentrum De Ypelaer,  
Corellistraat 10,  op ma van 9.30 – 10.30 uur (4Women)  en di van 9.30 – 10.30 uur. Voor mannen vr van  
9.00 – 10.30 uur. Meer info: Yolanda Huijsmans, T: 455 29 28, E: yolandahuijsmans@contourdetwern.nl 
geen vaste tijden. 

NEDERLANDSE TAALTRAININg, in MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1,  
op ma van 13.00 – 14.30 uur en do van 9.00– 10.30 uur. Meer info: Esther Elias,  
T: 468 38 57, E: estherelias@contourdetwern.nl 

>>>



wIjkCENTRum ’T SANT, Beneluxlaan 74, Taal in de Wijk, op woe van 9.00 – 10.00 uur en 
van 10.00 tot 11.00 uur. Ook een Taalgroep West op di van 8.45 – 11.45 uur. Meer info: Sandra van 
den Hoogen, T: 467 19 26, E: sandravandenhoogen@contourdetwern.nl

TILBuRg REESHof NEDERLANDSE TAALTRAININg, in wijkcentrum De Heyhoef,  
Kerkenbosplaats 1,  op di van 19.30 – 21.00 uur, op woe en vr van 9.30 – 11.00 uur. Meer info:  
Linda Drabbe, T: 572 83 83, E: lindadrabbe@contourdetwern.nl

TILBuRg ZuID pRAATLES in wijkcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156,  
voor vrouwen. Meer info: Fatima Elabbassi, T: 543 66 64, E: fatimaelabbassi@contourdetwern.nl

TILBuRg ZuID wEST pRAATLES in Wijkcentrum De Back, Schout Backstraat 33, 
op woe van 10.00 – 11.30 uur voor vrouwen.  Meer info: Fatima Elabbassi, T: 543 66 64,  
E: fatimaelabbassi@contourdetwern.nl

TILBuRg ZuID :TAAL IN DE wIjk in wijkcentrum Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4, 
op di van 9.30 -10.30 uur. Meer info Marianne van Zutphen, T: 543 09 22.

TILBuRg ZuID ooST, Praatles 2 x per week in wijkcentrum Koningshaven,  
Kruisvaarderstraat 32c, op ma van 9.30 – 11.30 uur en vr van 10.00 – 11.30 uur.  
Meer info: Sufaynur Yogzat, T: 542 57 29, E: sufaynuryogzat@contourdetwern.nl

Voor algemene info: Mirjam Lambert T: 543 66 64 of  
06 26 95 28 02  E: mirjamlambert@contourdetwern.nl

TAALHuIZEN

DIVERSEN

VESTIgINgEN:
Taalhuis Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4, T: 06 45 07 73 25, di van 9.00 – 12.00 uur
Taalhuis Wagnerplein, Wagnerplein 101, T: 06 82 54 73 35, di van 14.00 – 17.00 uur
Taalhuis ’t Sant, Beneluxlaan 74, T: 06 44 67 02 67, woe van 9.00 – 12.00 uur
Taalhuis MST, Gasthuisring 54a, T: 06 19 33 23 54, do van 13.00 – 16.00 uur

TILBuRg NooRD TAALHuLp IN HET RoNDE TAfELHuIS,  
Wagnerplein101, T: 455 37 98, Ma inschrijven en afspreken om 11.30 uur.

TAALCAfé BRooDjE AAp, Van Broodje Aap & Linke Soep, Boomstraat 131, T: 06 53 58 40 90,  
E: info@broodjeaaplinkesoep.nl,  iedere eerste vrijdag van de maand van 15.00 – 17.30 uur.  
Ontmoeting van nieuwkomers en Tilburgers onder het genot van muziek, een drankje, een fijn 
gesprek of een spelletje.

VERDER mET TAAL van Stichting Nexus, Sociaal Atelier, Mascagnistraat 7, T: 06 44 80 63 05.

pRojECT EVA voor vrouwen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan  
met de computer. EVA is een project van Feniks i.s.m. Stichting Lezen en Schrijven.  
Meer info: Feniks, NS Plein T: 542 18 96, vragen naar Mo van Bavel.

Wil je beter leren rekenen, schrijven, met de computer omgaan, internetbankieren, 
bijsluiters bij medicijnen begrijpen? Kom dan naar het Taalhuis in je buurt!



 
Aangepast 

aanbod met o.a. 
bezorgdienst 

aan huis

Ontdek de  
voordelen 

van de 
Bibliotheek!

Volop keuze 
uit cursussen, 
inloopspreek-

uren en 
workshops

Een ruim 
aanbod aan 
kranten en 

tijdschriften

Luisterboeken
en boeken 
met grote 

letters

 

 
Gezellige 

voorleesuurtjes
om samen met uw 

kleinkind(eren)
bij aan te 
schuiven

 

Fijne  
ontmoetings-

plek

Kijk voor meer voordelen op www.bibliotheekmb.nl. 

  Traverse !
Thuis  in opvang & begeleiding

“Een tijdelijke plek 
om tot rust te komen 
en om te leren weer 

zelfstandig te wonen 
en leven.”

 ZATERDAG 17 MAART

Kom binnen!
Uitnodiging 

Reitse Hoevenstraat 2, Tilburg

Kom binnen bij Traverse!
Op zaterdag 17 maart ben je van harte welkom om een 
kijkje achter de voordeur te nemen bij de opvang voor 
dak- en thuislozen in Tilburg. Tijdens een rondleiding 
bezoek je verschillende locaties en vertellen vrijwilligers 
je graag hun eigen verhaal. Ben je benieuwd naar de 
verhalen achter de voordeur of wil je komen werken in 
de opvang? Kom gerust binnen!
 
Programma
Ochtend  ⊲  start 10.30 uur - einde 13.00 uur
Middag   ⊲  start  12.30 uur - einde 15.00 uur

Voor vervoer tussen de locaties wordt gezorgd. 
In Eetcafé de Bron kun je genieten van een 
hapje en drankje. 

Kijk voor meer informatie op 
www.smo-traverse.nl/open-dag-2018
 
Locatie
SMO Traverse Reitse Hoevenstraat 2, Tilburg
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lUISteR altIjD NaaR 
MOeDeR NatUUR

De Amerikaanse Pamela Armstrong-de Vreeze voelt zich na twintig jaar lekker in 
haar vel in ons koude kikkerlandje. Mede dankzij de Nederlandse Taaltraining in 

wijkcentrum Heyhoef. Nu ze de taal goed beheerst, wil ze een kinderboek uitgeven. 
En een toneelstuk schrijven over de dromen van mensen die  

Nederlandse taallessen nemen.

tekst & fotografie Hans Peters

Pamela studeerde  Psychologie, Duits, Theater en 
Creatief Schrijven in Los Angeles, California. In 
Washington ontmoette ze Wim. Tegenstellingen 
trekken elkaar aan. Hij, een oer-Hollandse, Groninger, 
rechtlijnig en traditioneel. Zij, afstammend van de 
Choctaw-Indianen,  exotisch en gepassioneerd. 
Pamela: “Het was liefde op het eerste gezicht en 
volgde hem en mijn hart naar Nederland..” Eerst in 
Alphen aan de Rijn, later in Tilburg-Reeshof, waar ze 
zich meteen thuis voelde bij bibliotheek Heyhoef. 
“Ik volgde taallessen bij de Nederlandse Taaltraining 
van ContourdeTwern en bij het ROC, deed mee aan 
het voorleesuurtje in het wijkcentrum en kreeg 
vrienden uit allerlei landen: Afrikanen, Russen, 
Polen, Japanners – die kwamen van Fuji.” Ze vindt 
Nederlands prachtig. Vooral spreekwoorden en 
uitdrukkingen. Pamela: “Die zijn cultuurgebonden en 
makkelijk te onthouden. Soms denk ik: ‘Had ik maar 
geen Duits gestudeerd’. Ik gooi Duitse en Nederlandse 
woorden door elkaar. Dat ligt soms gevoelig, zeker bij 
ouderen. En Nederlands heeft geen naamvallen, dat 
maakt het een stuk makkelijker.”

KleIn BoeK, GRoTe BooDSchAP
De taallessen hebben hun vruchten afgeworpen, 
want ze schreef een kinderboek Fiori’s vriendjes 
geschreven. Dat gaat over de oude boom Bree die 
gekapt gaat worden. De vriendjes die in de boom 

wonen kunnen de mensen gelukkig overtuigen wat 
dat betekent voor de dieren en de natuur. Pamela: 
“De natuurwetten van de Indianen zijn diep in mij 
geworteld. De filosofie breng ik in het boek over: 
‘Praat met Moeder Natuur, zij is wijs. Luister ook naar 
de wijsheid van de Grootouders. Kinderen zitten 
dichtbij Moeder Natuur, dus luister naar je kinderen. 
Het is een klein boek met een grote boodschap.” Ze 
heeft het script naar meerdere uitgevers gestuurd 
en hoopt nu ontdekt te worden. Desnoods geeft ze 
het boek uit in eigen beheer, middels crowdfunding. 
Pamela: “Ik heb goede hoop, want mijn boek wordt 
tijdens voorleesuurtjes enthousiast ontvangen. Ik ga 
het ook voorlezen in maart.” Verder heeft ze plannen 
om een toneelstuk te schrijven, gebaseerd op haar 
eigen ervaringen. “Het wordt improvisatie-toneel en 
ik zoek medespelers. Ik wil het publiek kennis laten 
maken met migrantendromen.”

De AMeRIKAAnSe DRooM In neDeRlAnD 
Is haar eigen droom uitgekomen? “Ik wilde een 
familie en die heb ik. Twee evenwichtige zonen 
en een schat van een man.  Daarnaast werk ik als 
freelance media trainer. En ik heb nu een tweede 
droom: mijn boek en mijn toneelstuk!” Pamela voelt 
zich hier veilig. “Je hoort hier amper sirenes, dat 
is in Washington wel anders. En de infrastructuur 
is geweldig, overzichtelijk. Hoewel ik soms wel 



het weidse van USA mis. De gezondheidszorg is 
hier goedkoper en vakkundiger. Mijn oudste zoon 
studeert nu in Amerika, maar voor de orthodontist 
komt hij terug.. Mensen weten eigenlijk niet hoe goed 
ze het hier hebben. Zijn er ook zaken die ze minder 
vindt aan Nederland? “Toen ik hier net kwam, was ik 
naïef. En heel verbaasd over het drugsbeleid en de 
coffeeshops. En als ik dan door Amsterdam liep, dacht 
ik ‘wat ruik ik toch?’. Verder wist ik niets van jullie 
koloniale verleden. Waarom vroegen mensen aan me 
of ik uit Suriname kwam?  En dan die Hollandse pot, 
ik miste het culinaire en exotische. Dat is later goed 
gekomen. Ik ben dol op de toko aan de Katterug en 
de Aziatische supermarkt aan de Korvelseweg.”

De PoSTBoDe IS je BeSTe VRIenD
Pamela maakt zich zorgen over de individualisering 
van de samenleving en de toenemende technologie. 
” Je mist de praatjes met mensen bij de bushalte 
of postkantoor, omdat iedereen op zijn mobieltje 
‘sociaal’ zit te doen. Ik maak ook altijd een praatje met 
de postbode. Toen ik hier net woonde, was hij mijn 
beste vriend. Ook omdat ik Amerikaanse postzegels 
had,” lacht ze. “Onze leiders vergeten soms dat we 
allemaal mensen zijn, terwijl het sociale het enige is 
wat we hebben. Dat moet weer terugkomen.”

Diepgewortelde natuurwetten

meer informatie
Zie voor de taallessen in  

de HeyHoef pg  6,7 & 8.  
aanmeldformulier  
verkrijgbaar bij de  

receptie, waarna  
intake volgt.

Wanneer 
di-avond van 19.30 – 21.00 uur, 

wo. en vr. –ocHtend van  
9.30 – 11.00 uur 

kosten: €17,50 per kwartaal 

ContaCtpersoon 
linda drabbe 

t 013 572 83 83 /  
06 23 23 69 17  

of lindadrabbe@ 
contourdetwern.nl  

(ma t/m wo)





Kun je lezen, genieten van een film, een potje scrabbelen als je blind  
of slechtziend bent? Dat kan zeker. Met allerlei hulpmiddelen en aanpassingen  
is dat goed mogelijk. Zo blijkt uit de drukbezochte contactmiddagen van  
het Netwerk voor Blinden en Slechtzienden. Met de ambitie dat mensen met een  
visuele beperking mee kunnen blijven doen in de maatschappij.

Slechtzienden Leonie Bruijns en Jeanne van Beurden 
hebben hun hulpmiddelen meegenomen. Leonie: 
“Want iedereen ‘ziet’ anders. Zoals een loepbril en 
een televisiebril (een soort toneelkijker van vroeger 
– red.). Wij tippen elkaar over zaken als de sprekende 
keukenweegschaal en de nieuwste luisterboeken, 
maar ook over de leuke apps die er zijn. Zoals de 
Watson App, die je kunt downloaden op je telefoon 
en je vertelt wat er zich tijdens een film afspeelt. Dat 
heet audio-descriptie: ‘En nu slaat de moordenaar 
zijn schedel in’ bijvoorbeeld. Hartstikke handig!” Ook 
een Orion Webbox geeft handige toegang tot allerlei 
media voor mensen met een visuele beperking.

ZIchTSToK
Als je blind of slechtziend bent moet je steeds meer 
loslaten. Daar weten José Vermeer en Orlando Vos 
alles van. Orlando: “Ik was machinemonteur, maar 
door mijn macula degeneratie kan ik niet meer 
werken en autorijden. Ik raakte een beetje in een 
isolement. Daarom ben ik hier niet meer weg te slaan.” 
José: “Onze handicap is onze gemeenschappelijke 
deler. Ik moest mijn werk in de kantine bij Diamant 
ook opgeven. Loop ik nu tegen een paal aan of stoot 
ik een glas om, dan lachen we er hier samen om. Het 
goede nieuws is: Orlando en ik worden niet blind. Dat 
is op zich wel een geruststelling.”Helaas geldt dat niet 
voor Jacqueline van Leest: “Door mijn oogziekte word 
ik blind, dat is zeker. Door dat vooruitzicht belandde 
ik in een zware dip. Gelukkig heb je hulpmiddelen als 
een zichtstok en door de blindegeleidestok ging een 
wereld voor me open. Maar vooral het netwerk sleept 
me er doorheen. Als ik zie hoe blinde mensen zich 
hier bewegen, dan dient dat voor mij tot voorbeeld en 
tot steun.”

Sjoelen
Toos Cattenstart kan alleen nog maar licht en donker 
onderscheiden. Toos: “Zonder het netwerk zou ik thuis 
zitten. Ik sjoel graag. We doen het hier op gevoel. 
En de mensen om je heen geven aanwijzingen hoe 
je moet gooien. De hoogste score vandaag werd 
behaald door een 100% blind iemand. Mijn ziende 

maatje is onmisbaar voor me. Kan ze niet dan moet ik 
een ander om hulp vragen. Die afhankelijkheid maakt 
me soms angstig. Dat ze zeggen: ‘Toos, ga maar eens 
een keer alleen. Ik heb geen tijd.’ Als je zoiets zegt, 
ben je ziende blind.” 

VoelBInGo
Vrijwilligers Jopie en Anton Mauritsz en Paula Wolfs:  
“Het is altijd zo gezellig onder elkaar, even weg van 
huis. Op een gegeven moment valt het zelfs niet 
meer op dat de mensen niet meer goed zien. Er zijn 
zoveel aangepaste spellen als rummikub, scrabble, 
kaartspelen met reliëfkaarten, dammen, voelmemory 
en mens-erger-je-niet. Vaak in sterk vergrote uitgave 
of in braille wat betreft de borden, de pionnen en de 
dobbelsteen. Vooral Voelbingo is heel speciaal: dat 
is een zakje met voorwerpen als een dobbelsteentje, 
een schroefje of lepeltje. Wie de meeste voorwerpen 
juist voelt, heeft bingo!”
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BliND VErTroUwEN iN HET NETwErk

Het Netwerk voor Blinden en Slechtzienden 
bestaat in september 30 jaar!

- houdt iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot  
 16.00 uur een contactmiddag in het rode kruis  
 gebouw, leonard van Vechelstraat 2. 
- biedt gratis entree met leuke activiteiten, kleine  
	 vergoeding	voor	koffie	of	thee.	
- het Netwerk geeft regelmatig een nieuwsbrief uit,  
 legt huisbezoeken af en geeft informatiemiddagen. 

Contact: Jannie Haverkamp, wijkcentrum Het 
Spoor, T 013 542 16 64 of E janniehaverkamp@
contourdetwern.nl

Meer informatie www.nbstilburg.nl en  
www.facebook.com/blindslechtziendTilburg

tekst & fotografie Hans Peters



luister je graag naar verhalen en haal je zelf ook graag herinneringen op,  
liefst met gelijkgestemde zielen? Dat kan bij luisteren in je leunstoel. Verhalen 

brengen vaak een hele wereld tot leven vooral bij 60-plussers. Deze editie speelde  
zich af in de Broekhovense kerk waar de vijf deelnemers al ongeduldig klaar zitten 

want elke keer kijken ze uit naar dit verteluurtje.
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Er zijn momenteel verschillende groepen actief in 
de stad. Speciaal opgeleide vrijwilligers brengen er 
het gesprek op gang. In dit geval zijn dat Annie van 
Heerebeek en Joke Hendriks. Annie is ook betrokken bij 
een groep in wijkcentrum Koningshaven: “Elke groep 
doet het op zijn eigen manier. Maar in grote lijnen 
gaat het zo: iedere deelnemer zoekt een tekst uit bij 
een bepaald thema. Dat kan poëzie zijn, een stukje uit 
de krant, een stuk uit een boek maar het mag ook zelf 

geschreven zijn.” Belangrijk is de sfeer van vertrouwen 
die er heerst. Annie: “Je kunt je hart luchten en je ei 
kwijt maar alles blijft binnenskamers.”

GASTVRIjheID BoVenAAn
Deze keer gaat het over het nieuwe jaar, goede 
voornemens en wintertijd in het algemeen. Annie leest 
een gedicht voor over de gekoesterde dromen in het 

“oVEr NoSTAlgiE 
EN goEDE

VoorNEMENS”

LuisteRen in je LeunstoeL
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nieuwe jaar. En een stukje van Marie Cecile Moerdijk. 
Groepslid Helma leest een pittige column voor van 
Sylvia Witteman over goede voornemens. Ze kijkt altijd 
erg uit naar de samenkomsten: “De Seniorenbeurs in 
de Euroscoop bracht me op het idee en ik ben hier zo 
blij mee. Ook dat het hier in de kerk mag, die ambiance 
vind ik geweldig!”  

Ondertussen komen pastor Theodoor van de Goede 
Herder Parochie en groepslid Berry binnen; als fulltime 
vrijwilliger is de kerk zijn tweede thuis; hij hoort dan 
ook bij het meubilair, aldus de pastor. Theodoor: 
“Ik vind dat een wijkgerichte activiteit als Luisteren 
in je Leunstoel prima past binnen onze kerk waar 
gastvrijheid bovenaan staat. Iedereen is meer dan 
welkom. Daarom loop ik af en toe binnen al is het maar 
om even te kwallen!” Hij streeft naar een open en vrije 
geloofsgemeenschap waarbinnen ongelovigen net 
zo welkom zijn: “Ik heb niet de behoefte om mensen 
te bekeren. Al wil ik wel van mijn geloof getuigen.” 
Carla komt uit Curaçao en wilde op deze manier graag 
andere mensen leren kennen: “En andere culturen. De 
anderen zijn ook erg geïnteresseerd in mijn cultuur. 
Dat is leuk om te ervaren.”

noSTAlGIe
“Het persoonlijk contact in de groep is heel belangrijk”, 
zegt Helma, “We hebben ook vaak heel veel lol.” Elk 
verhaal roept reacties op en vaak zijn dat verhalen over 
vroeger met een hoog herkenbaarheidsgehalte. Joke, 
tenslotte schildert een wintertafereel van vroeger: 
“IJsbloemen op de ruiten, geen centrale verwarming, 
de kolenboer die langs komt, sneeuwbalgevechten 
op straat met de buurtkinderen. Maar voor anderen 
geeft de winter overlast zoals voor deurventers.” En 
wie kent dat fenomeen nog? Rooie Fik uit Hilvarenbeek 
kennen ze in ieder geval allemaal. Hij mocht zich altijd 
opwarmen bij de kachel. Dan volgt er een geanimeerde 
discussie over de kou in de huizen vroeger, over het 
mosterdmanneke, de scharensliep, de petrolieman 
maar ook het lappenvrouwtje dat haar negotie op de 
bagagedrager van de fiets meesjouwde. Voor je het 
weet waan je in een streekroman, zoveel nostalgie in 
fleur en kleur komt er op je af.

Joke, Annie en Helma dromen van het nieuwe jaar.

Ook interesse in meedoen 

met Luisteren in je 

Leunstoel? Meer informatie 

via coördinator tanja Raams. 

Wijkcentrum De Nieuwe Stede  

t 013 5436664 of 06 831 69 017 of 

tanjaraams@contourdetwern.nl



Qigong is heerlijk om te doen!

Start het nieuwe jaar goed!
Gezond ouder worden met Qigong

Neem een gratis proefles!

In China doen senioren Qigong 
voor het versterken van 

hart en longen, betere slaap, 
soepele spieren en gewrichten. 

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

Denken 
en doen
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w w w.dktnotarissen.nl

Wij heten u van 
harte welkom!

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.

MAALTIJD - THUIS - SERVICE

BEL VOOR EEN; 
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13

Sinds 1972
Stichting Maaaltijdenexpres Brabant    

Wij zijn u graag van dienst!

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

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









Kringloopwinkel en  
inname goederen Goirle
Nobelstraat 18a, Goirle

maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Ophalen goederen
Wij halen goederen bij u op die nog 

geschikt zijn voor hergebruik.  

Dat kan een bankstel zijn, maar  

ook tafels, stoelen, lampen, textiel,  

boeken, (defecte) fornuizen en 

wasmachines enz.  

Brengen mag natuurlijk ook altijd!

Afspraak maken? T 013 543 92 22 of  

E info@poubelle.nl

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

maandag 13.00 - 18.00 uur

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inname goederen Tilburg
Havendijk 20, Tilburg

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

werk voor mens en milieu

www.lapoubelle.nl

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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gEZoCHT  
RESERVEBEZoRgERS  

VooR DE DRAAD

Zoals u weet verschijnt De Draad 5 x per jaar. Momenteel 
wordt het blad bij inwoners van 60 jaar en ouder in 
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout bezorgd door 35 
bezorgers. Soms komt het voor dat een bezorger ziek 
is of op vakantie en dan zou het heel fijn zijn als we op 
dat moment iemand hebben die de bezorging over wil 
nemen. Er zijn verschillende wijken, groot en klein. Het 
gemiddelde ligt rond de 800 adressen maar er zijn ook 
wijken van 400 of 1500 adressen. Uiteraard is het ook 
mogelijk om –voor die bezorgronde- een grote wijk in 
twee delen op te splitsen. Voor het bezorgen van De 
Draad mogen we een bezorgvergoeding uitbetalen van 
€ 0,075 per bezorgd exemplaar. Voor een wijk met 800 
adressen is dat dus € 60,00. Over de bezorging mag u 
een week doen. 

Houdt u er van buiten te wandelen en ook nog een 
extraatje bij te verdienen? Meldt u dan aan! Reacties 
/ vragen naar brigitteschoggers@contourdetwern.nl



De faMIlIebaNk 
Naast de bekende banken kunnen ook familieleden 
- vaak zijn dit de ouders - als bank optreden. Zeker 
nu dit jaar het hypotheekplafond van professionele 
geldverstrekkers is beperkt tot 100% van de waarde 
van de woning, is te verwachten dat er steeds meer 
zogenaamde “familiebanken” komen. De beperking 
heeft namelijk tot gevolg dat een kind zelf de 
kosten die verband houden met de aankoop van 
een woning moet betalen (te denken valt aan 2% 
overdrachtsbelasting over de waarde van de woning, 
de kosten voor het financiële advies, de kosten van de 
makelaar/taxateur en de notaris en het kadaster).

GelD lenen AAnKooP WonInG
Met een familiebank hebt u de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld uw kind te helpen bij het kopen van een 
woning. Het principe is eenvoudig. Ouders of andere 
familieleden kunnen met zo’n bank een familielid 
geld lenen voor de aankoop van een woning. Dit kan 
het totale bedrag voor de aankoop van de woning 
zijn, maar ook een gedeelte. De familiebank kan 
dus ook worden ingezet naast een lening van een 
(professionele) bank.

VeRSchIllenDe VoRMen
De familiebank komt in verschillende vormen voor. 
Als de beheerders van de familiebank ook zelf 
financieel voordeel willen hebben en ze de lening 
als een belegging zien, dan moet er rente worden 
betaald. Deze rente is vaak hoger dan de rente op een 
spaarrekening. Zo slaan de beheerders twee vliegen in 
één klap. Aan de ene kant is er (veel) meer rendement 
op hun spaargeld en aan de andere kant is het kind (of 
een ander familielid) geholpen bij de aankoop van een 
woning.

Er zijn ook familiebanken die volledig gericht zijn op 
het voordeel voor het kind. Als deze een zakelijke 
rente betaalt aan de familiebank, dan heeft het 

kind namelijk recht op hypotheekrenteaftrek. Om 
in aanmerking te komen voor deze hypotheek-
renteaftrek, moet de lening annuïtair of lineair zijn  
(er moeten gedurende de looptijd naast de betaling 
van de rente ook aflossingen plaatsvinden) en de 
lening moet worden gemeld bij de Belastingdienst.
Het is zelfs mogelijk dat de rente wordt geschonken, 
terwijl het kind toch de hypotheekrenteaftrek krijgt. 
De betreffende regels van de Belastingdienst moeten 
dan wel heel precies  worden gevolgd. 
Het is overigens niet per se nodig dat de familiebank 
een hypotheekrecht krijgt op de woning  van het kind.

eIGenWonInG-SchenKInG
Naast de familiebank zijn er nog andere manieren 
om een familielid te helpen bij de aankoop van  een 
woning. Een voorbeeld is de  eigenwoningschenking. 
In 2018 kan een bedrag van € 100.800 worden 
geschonken zonder dat schenkbelasting is 
verschuldigd. 

Een bijkomend voordeel van het geld schenken in 
plaats van het geld lenen aan het kind, is dat er bij het 
doen van een schenking uiteindelijk minder belasting 
in box 3 is verschuldigd. De schenking vermindert 
immers het vermogen.

Ook kunt u een woning kopen voor het familielid en 
dit vervolgens aan hem/haar/hen verhuren. Wilt u 
meer weten over de mogelijkheden en de gevolgen 
voor de hele familie? Neem dan contact op met uw 
notaris!

juridische informatie

tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij
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op school, boeken voor de kinderen of non-fictie; 
het kan allemaal met deze app! Lees Saskia Noort en 
Herman Koch maar ook Maarten van Rossum of ‘t Hart. 
Voor zowel leden van de bibliotheek maar er is ook 
een groot deel gratis beschikbaar voor niet-leden. Na 
drie weken kun je ze automatisch weer verlengen. 
Ga naar de App Store of Google Play en installeer de 
LuisterBieb. Download de luisterboeken die je leuk 
vindt. Voor meer info: ga naar www.onlinebibliotheek.
nl/luisterbieb.

PASSenD leZen
Daarnaast biedt de bibliotheek Passend Lezen aan 
voor iedereen met een leesbeperking; of je nu blind, 
slechtziend bent of dyslectisch. Of door een andere 
beperking niet of moeilijk kunt lezen. Je hebt wel een 
Verklaring Leesbeperking nodig. Na je aanmelding 
neemt Bibliotheekservice Passend Lezen contact met 
je op. Je hebt toegang tot 75.000 gesproken boeken 
en 125 kranten en tijdschriften die je beluistert via 
streaming. Een goed werkende internetverbinding 
is noodzakelijk. Je speelt ze af op pc, tablet of 
smartphone door middel van de online player die op 
de website staat. Als je stopt onthoudt de player waar 
je gebleven bent. Ook hier zijn populaire boeken als 
van bijvoorbeeld Griet Op de Beeck, Annejet van der 
Zijl en Hendrik Groen voorradig. 

Zo komt leesplezier binnen ieders bereik.
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Digitaal lezen was nog nooit zo gemakkelijk. Zonder 
overal zware boeken mee naar toe te hoeven slepen 
kun je nu overal relaxed lezen via e-reader, tablet, 
smartphone of laptop.   Bibliotheek Midden Brabant 
is allang op deze trend ingehaakt en via de online 
bibliotheek heb je toegang tot zo’n 15.000 e-books. 
Met je bibliotheekpas heb je altijd toegang tot de 
online bibliotheek; je hoeft alleen maar een account 
aan te maken. Je kunt tot maximaal 10 e-books tegelijk 
lenen via de onlinebibliotheek.nl en dan verschijnt 
het boek automatisch op je Boekenplank; jouw 
persoonlijke digitale boekenkast binnen de online 
bieb. Nu kun je het boek ophalen in de app, naar je 
e-reader downloaden of openen op je computer. 
Bijkomstig voordeel: terugbrengen hoeft niet meer. 
Als de leentermijn is verstreken verdwijnen ze 
automatisch van je Boekenplank. Het aanbod  wordt 
elke maand aangevuld met populaire titels, klassiekers 
en bijzondere uitgaven. Zie voor meer info:  
www.onlinebibliotheek.nl Wil je graag informatie 
over hoe je digitaal kunt lezen? Kom dan naar het 
inloopspreekuur E-book. Zie voor de data  
www.bibliotheekmb.nl

luISTeRBIeB
Daarnaast is er de Luisterbieb. Met de gratis 
LuisterBieb-app kun je genieten van honderden 
luisterboeken waar en wanneer je maar wil. Wifi niet 
nodig. Bestsellertitels, boeken voor de literatuurlijst 

leeSplezIeR  
bINNeN IeDeRS 
beReIk



20  | De Draad 

HET BoEkENScHoP 
“PASSiE Voor klANT  

& BoEk”
Vijftien jaar geleden begonnen in een schuurtje (het schop) is Het Boekenschop 
inmiddels uitgegroeid tot een complete en gespecialiseerde boekenwinkel die     
in 2016 de Tilburgse Vrijwilligersprijs won en inmiddels door de gemeente is 

voorgedragen voor de landelijke Vrijwilligersprijs Meer Handen.

tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Vijf jaar geleden zocht  José van Lieshout-van 
de Wiel, de grondlegger van Het Boekenschop 
een pand om haar al maar uitdijende 
boekenverzameling te koop aan te bieden. 
Gelukkig stond natuurwinkel De Paardenbloem 
aan de Bredaseweg al een tijdje leeg. Eigenaar 
André Sools vond het een geweldig idee en bood 
de winkel tegen een schappelijk prijsje te huur 
aan. “En inmiddels is hij hier nu zelf vrijwilliger, 
gespecialiseerd in boeken over koken en voeding. 
Wij zijn eigenlijk zíjn goede doel!” lacht José. 

IDeAlISMe IS MooI 
Een klein team van zo’n 15 vrijwilligers zet zich met 
gedrevenheid en passie in voor de winkel. José: 
“Onze vrijwilligers hoeven niet per se allemaal 
diepe liefde voor het boek te hebben maar dan 
wel graag winkelervaring. Dat je weet hoe je met 
klanten om moet springen.   Idealisme is mooi 
maar je moet ook zakelijk zijn en praktisch. Er 
moeten hier heel wat zware dozen versjouwd 
worden.”   Klanten roemen vaak de veelzijdigheid 
van het aanbod en grasduinen naar hartenlust in 
kasten met boeken over onder meer geschiedenis, 
fotografie, kinderboeken, filosofie, biografieën en 
zelfs filmkunst naast de romans en de boeken voor 

1 euro. Boeken die nergens te vinden zijn en hier 
wel, dat praat zich rond.Wat loopt goed?  José: 
“De belangstelling voor lokale geschiedenis leeft 
enorm, dus Tilburgia loopt hard maar ook die van 
Breda, Den Bosch etc. Geschiedenis is sowieso 
populair maar ook kunst en filosofie lopen hard.” De 
vrijwilligers zijn veelal specialisten op een bepaald 
terrein. José is zelf goed op de hoogte is van de 
oudere literatuur. Vrijwilliger Maikel weet veel van 
moderne kunst: “Ik kwam hier als klant maar vond 
dat de afdeling Kunst wel een boost kon gebruiken. 
Die heb ik opnieuw ingericht en sinds oktober ben 
ik hier vrijwilliger.”

KonInG KlAnT IS InTeReSSAnT
Wat drijft ons? José: “Het is onze passie om met 
boeken en klanten bezig te zijn. De kick dat 
een klant al jaren naar een boek zoekt en dat 
komt dan net binnen of ligt in ons magazijn!” De 
klanten komen uit alle windrichtingen en zijn van 
alle leeftijden. Van studenten tot opa’s en oma’s 
met kleinkinderen of hele gezinnen uit Limburg: 
“Ach, we hebben zulke leuke klanten. Klanten die 
binnenkomen voor één boek en zielstevreden de 
deur uitgaan met een bananendoos vol. Eentje 
kwam er laatst met een lijstje van schrijvers-
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straatnamen in Tilburg West, van Antoon 
Coolen tot en met Marie Koenen. Die wilde 
van elke auteur een boek. Origineel toch?” 
Niet alleen de klanten, ook wat er binnenkomt 
aan boeken is vaak niet mis. “Onlangs nog 
een schitterende historische collectie van 
een voormalige geschiedenisleraar en twee 
jaar geleden kregen wij totaal onverwacht de 
erfenis van een overleden componist. Heel 
veel muziekboeken en bladmuziek. Eén simpel 
mailtje naar het conservatorium en de winkel 
stond vol met studenten. De partituren vlogen 
de winkel uit. Stonden ze hier vierstemmig een 
opera te zingen, tussen het onderhandelen 
door: koop jij dit dan koop ik dat! In drie dagen 
waren we helemaal los.”Terwijl klant A vraagt: 
“Hebben jullie ook boeken van Pauline de Bock?” 
interesseert klant B uit Utrecht zich speciaal 
voor topografie en strips: “Ik zoek boeken uit 
Utrecht, Gelderland en Overijssel. Verzamel 
prentbriefkaarten en zoek de boeken er dan bij. 
Bij de kaarten schrijf ik een verhaal dat wordt 
geplaatst in een historisch blad in Utrecht.” “Het 
mooiste is als iemand voor een ziek familielid een 
bepaald boek uit diens jeugd zoekt”, zegt  José, 
“dan is geen moeite ons te veel om dat boven 
water te krijgen en als dat dan lukt geeft dat zo’n 
goed gevoel. Daar graas ik het halve magazijn 
voor af!”

VooR WAT hooRT WAT
Het Boekenschop schenkt alle inkomsten - minus 
de vaste lasten- aan goede doelen in Midden 
Brabant. Tot op heden zijn er meer dan 200 
goede doelen blijgemaakt. Vaak op het gebied 
van cultuur, armoede en gezondheid. “Ze weten 
ons inmiddels aardig te vinden”, zegt José. Een 
van de goede doelen die haar is bijgebleven is 
de bijdrage aan het Project Music & Memory 
van woonzorgcemtrum Padua. Er werd een 
koptelefoon gedoneerd: “Dan zag je al die 
demente ouderen ineens weer opleven door 
de liedjes uit hun jeugd. Prachtig om te zien!” 
Donaties zijn onder veel meer gedaan aan pater 
Poels, de Voedselbank maar ook aan de Tilburgse 
opera, de Kinderrevue en koren, veel koren. 
“Maar ze moeten wel wat terugdoen, als een koor 
een donatie krijgt dan moeten de leden wel naar 
de winkel komen. Want voor wat, hoort wat.”

Opnieuw inrichten is ook een Kunst

Het Boekenschop

bredaseweg 256

tilburg, t 06 832 19 358

Openingstijden: ma – vr van 

12.00 – 17.00 uur en za van  

10.00 – 18.00 uur.
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HUMANS oF TilBUrg   
PorTrETTEN MET lEF

Zie ook Facebook Humans of Tilburg voor meer verhalen



om op straat op iemand af te stappen, naar zijn verhaal te vragen en hem daarna 
te fotograferen, daar moet je lef voor hebben. Fotografe Merel van Dooren doet dat. 
Ze struint de straten af op zoek naar eerlijke, persoonlijke verhalen van Tilburgers. 
Vervolgens fotografeert ze onze stadsgenoten en publiceert ze alles op haar  
facebook-pagina Humans of Tilburg.

tekst Hans Peters / fotografie Merel van Dooren

Humans of Tilburg is geinspireerd door de Amerikaanse 
fotograaf Brandon Stanton die op zijn facebook-pagina 
Humans of New York  de verhalen en de portretten van 
New Yorkers samenbracht. Merel: “ Zo kwam ik op het 
idee van Humans of Tilburg. Want beter goed gejat dan 
slecht bedacht.”

VoelSPRIeTen
In 2015 begon Merel met haar project en inmiddels 
heeft ze al vele verhalen verzameld en meer dan 
5000 volgers. Rauwe,  naturel verhalen over rouw, 
liefdesverdriet of seksueel misbruik, maar ook vrolijke, 
mooie verhalen over verliefdheid, vriendschap, reizen 
en passies. Merel: “Humans of Tilburg is puur, realistisch. 
En een tegenhanger van het normale Facebook: een 
nepwereld waarin alles rozengeur en maneschijn is.  
Mijn pagina geeft het leven weer zoals het is, waarin 
ik ga voor openheid, dat zijn de leuke en de nare 
facetten van het leven.” Hoe stapt ze op iemand af? 
Kijkt ze of iemand een opvallend uiterlijk heeft? Of 
excentriek gekleed? Merel: “Nee, dat doet er eigenlijk 
niet toe. Ik kijk naar de lichaamstaal, of hij een relaxte 
houding heeft en geen haast. Dan zijn ze makkelijker 
te benaderen. En ik zet mijn voelsprieten uit, juist daar 
waar je het niet verwacht, kan iemand het mooiste 
verhaal hebben. Een verhaal dat het verdient gehoord te 
worden.”

heT PeRfecTe PlAATje
Merel heeft een baan van 20 uur als fotograaf/
vormgever. Daarnaast bestiert ze haar bedrijf  
Merel-Pics Photography: “Ik kan soms vijf uur door 
de stad lopen met geen enkel resultaat. Het is altijd 
verschillend en onberekenbaar. En als je het verhaal 
hebt, ben je er nog niet. Mensen geven zich letterlijk 
bloot, maar worden ook op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Je moet mensen eerst leren kennen en 
vertrouwen scheppen. En vooral luisteren, jouw mening 
doet er niet toe. En empathie tonen. Daarnaast moet je 
zelf ook lekker in je vel zitten, anders werkt het niet.  Na 
het verhaal ga ik op zoek naar een goede locatie voor 
de foto. Verhaal en beeld zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Daarom zoek ik net zo lang door tot ik het 
perfecte plaatje gevonden heb.” De jongen op foto 1 

vertelt over zijn relatie die na 10 jaar op de klippen liep: 
“We waren gewoon niet meer gelukkig samen al hadden 
we wel veel lol en nooit echt ruzie. We zijn op de meest 
liefdevolle manier uit elkaar gegaan. We gaan nog 
steeds veel met elkaar om en delen alles, behalve het 
bed, ha ha. Maar wij komen als stel nooit meer bij elkaar 
en dat is prima. Ik ben bijna gelukkiger met de relatie 
die we nu samen hebben dan toen. En ik mag nu ook 
liever voor mezelf gaan zijn.”

hoeZo TABoe?
Merel: “Iedereen heeft zijn bagage, ook ik. De verhalen 
hebben effect op mij, werken reflecterend. Als iemand in 
een slechte relatie zit, krijg ik ook weer een andere kijk 
op mijn situatie. En het geeft mij de kans om vragen te 
stellen waar je normaal gesproken geen gelegenheid 
voor hebt, zoals over geloof of levensstijl. De verhalen 
over seksueel misbruik werken bij mij therapeutisch, 
want ik ben zelf ooit verkracht. Humans of Tilburg is 
mijn eigen persoonlijke verwerking. Ik ben daar ook 
heel open over. Dat mensen zeggen: ‘Ik vind het zo 
erg wat jou is overkomen’. Dan zeg ik: ‘Je bedoelt de 
verkrachting?’. Je moet het beestje wel bij de naam 
noemen. Bovendien, verkrachting is geen taboe meer. 
Het zijn de mensen er om heen die er een taboe van 
maken.” Het stel op foto 2 heeft elkaar leren kennen 
via Tinder: “We zijn nu bijna twee jaar samen. Toen 
we elkaar eindelijk gingen ontmoeten had ik mijn 
drakenpak aan en hij zijn foute rock-outfit. Ik was zo 
zenuwachtig dat ik in de eerste de beste kroeg twee 
shotjes wodka achterover heb geslagen. Even later 
stond ik dan trillend op mijn benen voor zijn deur in 
mijn draken-outfit. En toen ik hem zag sprong ik gelijk 
in z’n armen en begonnen we te zoenen. Ach, shit, eerst 
nog even kennismaken.” 

Merel blijft voorlopig doorgaan met haar zoektocht naar 
de mooiste verhalen. Want die liggen op straat. Merel: 
“De ene dag krijg je meer respons dan de andere. En in 
de winter zijn de verhalen somberder dan in de lente. 
Maar geen dag is hetzelfde. Ik ben bezig met een boek 
waarin de verhalen en foto’s gebundeld worden.”  Ze 
krijgt hulp van verzamelplaats BANK15, die helpt jonge, 
talentvolle Tilburgers hun droom waar te maken. Met 
een beetje geluk komt het boek in 2018 uit.
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Vanaf eind maart verkrijgbaar in de 

boekhandel, €17,50

192 blz (ca. 350 foto’s)

Broekhoven,
tussen Piushaven en Leij

boeken voor en door Tilburgers
BUURTEN

Broekhoven tussen Piushaven en Leij  is het tweede deel van de 
reeks Buurten in Tilburg. In 2017 verscheen het eerste deel 
over de wijk Hasselt. Dat was een doorslaand succes. Heel 
veel Tilburgers, met name (oud)-wijkbewoners, bekeken en 
becommentarieerden al voor de verschijning van dat boek 
een aantal foto’s op Facebook. Dat gebeurden ook met dit boek 
over Broekhoven.
 
Broekhoven tussen Piushaven en Leij geeft geen uitputtend en 
compleet overzicht over het leven in de wijk Broekhoven. 
Daarvoor zijn er teveel verhalen en teveel foto’s. Het boek 
is eerder een collage met allerlei aspecten van die wijk: 
de vroegste geschiedenis, de ontwikkeling van de wijk, 
straatgezichten, dagelijks leven, kerk, onderwijs, verenigingen, 
winkels, bedrijven en bijzondere gebeurtenissen. Het is geen 
geschiedschrijving van de wijk, maar een fotoalbum met 
voornamelijk foto’s uit de vorige eeuw.

GGz Breburg zoekt

VERPLEEGKUNDIGEN 
HBO-V  of  MBO-V

Durf jij het als Verpleegkundige in 2018 echt anders te doen? Met een uitnodigende bejegening 
naar onze cliënten, vanuit respect met een professionele houding? 

GGz Breburg doet het echt anders! Wij bieden in veel gevallen een vaste aanstelling, opleidingen aan de Breburg 
Academy en een TOP-baan in een multidisciplinair team, waar hard gewerkt wordt, veel wordt gelachen en mooie 
resultaten worden bereikt! 

Kijk op onze website en kom eens vrijblijvend langs om koffie te drinken. Interesse?  Solliciteer direct via de website 
https://www.ggzbreburg.nl/werk-en-opleiding/vacatures.aspx



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

Met passie voor het vak 
zorgen we graag voor 

uw verse, verantwoorde 
en vertrouwde maaltijd 

thuis! 

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

Bestellen
Bestel via menukaarten, 
bestelformulieren of op internet.

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

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

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

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

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

Met gemak een goede 
maaltijd thuis

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

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

KOOPZONDAG 25 MAART
Geopend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

MAAK 
KENNIS 

MET ONZE 
WINKEL!

VOORDEEL 
SPAREN MET 
MODECHEQUES

Onze coupeuse kan 
alles perfect voor u 
vermaken. Op maat 

gemaakt voor u!

Vakkundige
coupeuse

NIEUW 
voorjaarscollectie 

is binnen!

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

Parkeren voor 
de deur

Bij ons kunt u gratis 
parkeren voor de deur, 

op onze eigen 
parkeerplaats.



Voor de Draad Ermee!

Met een taart bezoekt De Draad inwoners van Tilburg. we praten over het leven, de stad, 
de wijk, de straat. wat gaat er goed, wat kan er beter? we zijn te gast in de oerlesestraat 

in Tilburg-Zuid. Bij dichter, schrijver en performer ko de laat (48).

Het thema van deze De Draad is: Uitgelezen! Mooi dus 
dat we bij Ko de Laat uitkomen. Zijn werk (dicht- en 
verhalenbundels, theaterteksten) handelt vooral over 
het alledaagse en spreekt een breed publiek aan. We 
kennen hem als mede-auteur van vijf Tilburgse Revues 
en van columns in het Brabants Dagblad, onder 
andere als ‘kwartjesraper’ op de kermis. De laatste tijd 
schrijft hij veel op Facebook: vooral over avonturen-
met-een-knipoog uit zijn jeugd. Herkenbaar. Warm 
aanbevolen.

Hij weet zichzelf te relativeren, maar is ook niet te 
verlegen om zijn werk uitbundig aan te prijzen. 
Zo organiseerde hij in 2010, bij zijn twintigste 
dichtbundel, een heus Ko de Laat Festival. En in 2015 
nóg een keer. Teksten schrijft hij om zelf te publiceren 
en voor derden. Zoals voor actrice en musical-
zangeres Pia Douwes en zanger Ronnie Tober.

heT IS hIeR ‘eIGen’
Maar eerst iets over zijn persoon. Als klein kind 
woonde hij er al: in de Oerlesestraat. Tussentijds 
woonde hij elders, maar sinds vijftien jaar woont hij er 
weer. Een speciaal gevoel daarbij heeft hij overigens 
niet, net zo min als bij Tilburg. “Ik vind mezelf niet 
eens een echte Brabander! Amsterdam is mijn tweede 
stad. Ik heb er nooit heimwee naar Tilburg, maar kom 
hier wel graag terug. Tja, hoe zeg je dat nou? Ja, het is 
hier ‘eigen’.” 

Ko de Laat groeit op in de periode dat de katholieke 
kerk flink inlevert. “Ik deed mijn Communie, maar 
waarom eigenlijk? Geloven deden we niet.” Op 
cultureel gebied kreeg hij van thuis uit weinig mee. 
“Eigenlijk alleen Toon Hermans”. Dat hij desondanks 
al op zeer jonge leeftijd naar boeken en theater 
taande, mag gerust bijzonder heten. Een kwestie van 
artistieke genen misschien? Zijn oudoom immers was 
de in Tilburg en daarbuiten bekende zanger-humorist 
August de Laat (1882-1966). Ko schreef in 2003 een 
boek over hem. Maar verder? “Ik heb de cultuur zelf 
ontdekt; keek waarschijnlijk als enige hier in de buurt 
naar de VPRO. Koot en Bie, Freek de Jonge, Monty 
Python. Zo is het begonnen.”

TRAnenDAl
Hij mag dan vaak in Amsterdam zijn, Tilburg en 
met name de buurt uit zijn jeugd kent hij als zijn 
broekzak en hij schrijft er gepassioneerd over. Zoals 
hij de Piet Retiefstraat typeert: ‘dat hartverscheurend 
stukje Oerle, dat tranendal in Zuid’. Sterk punt van 
Tilburg vindt hij ‘de rijke artistieke ondergrond hier’. 
Van het 150-jarig mannenkoor Sint Caecilia tot de 
vele kunstzinnige opleidingen. Zwak vindt hij de 
te aanwezige architectuur die maar niet boven de 
tijdgeest wil uitstijgen. Met als recent dieptepunt het 
Pieter Vreedeplein, met enkel landelijke winkelketens. 
“Wie van buiten Tilburg komt daar in godsnaam op 
af”, vraagt Ko zich af. “En waaien dat het er doet.” 
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ko DE lAAT  
pOëet VaN De geWONe MaN

tekst Toine van Corven / fotografie Hans Peters



Van saamhorigheid in zijn woonomgeving merkt hij 
weinig, ook al omdat hij vaak weg is. “Af en toe is het 
jeu-de- boulen op het Transvaalplein en ga ik kijken. 
Mensen vertellen me dan hun hele leven. Heb ik altijd 
al gehad, dat mensen zomaar tegen me beginnen aan 
te praten. In de trein ook.”

WAARDeRInG?
Wat vindt hij van de titel ‘poëet van de gewone 
man’? “Zo mag je me gerust noemen”. Krijgt hij 
voldoende waardering? “Alles bij elkaar wel. Je hebt 
als dichter meestal óf enorme waardering van een 
klein groepje, óf je hebt een groot publiek en dan 
blijft de waardering van het kleine groepje uit. Ik heb 
van beide wat, dus een enorm potentieel.” Buiten 
de stad kreeg hij diverse bekroningen, maar tot 

stadsdichter van Tilburg (om de twee jaar benoemd 
door een commissie) schopte hij het tot nu toe niet. 
Een open zenuw? Licht gepikeerd: “Dat is niet aan de 
orde. Ik weet wat ik kan en heb geen boodschap aan 
die commissie. Wel heb ik er last van dat men telkens 
komt vragen wat ik ervan vind dat ik het wéér niet 
geworden ben.” Nou? “Niks vind ik daarvan. Ik laat me 
geen frustratie in de mond leggen.” En mocht hij wél 
een keer gevraagd worden? “Weet ik niet. Dat ligt aan 
mijn agenda van dat moment.”

Ko de Laat treedt graag op, desgewenst bij mensen 
thuis: “Een win-winsituatie voor beide partijen”, zegt 
hij. “Dichter bij de performer kun je niet komen”. Zijn 
werk is in de boekhandel en online te koop, want 
deze dichter heeft een heuse webwinkel:  
www.kodelaat.nl

De zelf ontdekte cultuur van ko
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NIeUWS

gaReN

20 jaar HeYHoefKoor! 
Het Heyhoefkoor bestaat in 2018 twintig jaar en 

geeft op zondagmiddag 18 maart om 14.30 uur een 
jubileumconcert, samen met gastkoor Cantique uit 

Udenhout. Ook oud-leden zijn van harte welkom 
in wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 in 

Tilburg. Entree gratis! Dit alles in het kader van 
de Buur bühne, ondersteund door Art-Fact en 

ContourdeTwern.

 repair Café ’s  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 maart en april
In wijkcentrum de Ypelaer, Corellistraat 10  op de 
eerste zaterdag van de maand, in het eerste halfjaar 
van 2018 dus op 3 maart en 7 april 

In MFA Zuiderkwartier, Wassenaarlaan 38 op de 
tweede zaterdag van de maand, in het eerste 
halfjaar van 2018 dus op 10 maart en 14 april
 
In wijkcentrum ‘t Sant, Beneluxlaan 74 op de vierde 
zaterdag van de maand, in het eerste halfjaar van 
2018 dus op 24 maart en 28 april 

Bij PC Save in wijkcentrum de Nieuwe Stede, 
Capucijnenstraat 156 worden pc’s en laptops 
gerepareerd. Daar kunt u met al uw vragen en 
apparatuur terecht op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Voor 
het repareren van spullen vragen we om een 
bescheiden vrijwillige bijdrage.
 
Ook in Kringloopwinkel la Poubelle, Hoevenseweg 
is een Repair Café op iedere eerste donderdag van 
de maand. Dus vanaf deze editie van De Draad op  
5 april van 19.00 – 21.00 uur. T: 013 543 92 22 of  
E: info@repaircafe-lapoubelle.nl

En bij wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81 
is het Repair Café op iedere derde zaterdag van 
de maand. Dus op 17 maart en 21 april van 13.00 
– 17.00 uur. Kijk op www.deboomtak.nl voor meer 
informatie.

obs De blaaK bieDt ouDeren DigiHulp!
Moeite met uw mobiele apparaat? Kom dan met 
apparaat op 6 maart van 13.00 – 14.30 uur naar 
OBS De Blaak, Grebbe 42. De Plusklas van deze 
school; kinderen van groep 5 -8 hebben deze 
uitdagende Open Dag bedacht en zouden het erg 
op prijs stellen als senioren die behoefte hebben 
aan uitleg en oplossing dan komen. Koffie, thee en 
iets lekkers aanwezig. Aanmelden via T: 468 94 66



WijKgeDiCHt in West
Afgelopen winter werd in MFA Het Kruispunt 
het eerste Tilburgse wijkgedicht onthuld. Het 

gedicht kleurige kruiden en kruidige kleuren 
werd aangebracht in het trappenhuis over 

drie verdiepingen. Het gedicht is geheel 
samengesteld uit zinnen en gedachten die de 

wijkbewoners aandroegen. In september nodigden 
ContourdeTwern en On-Site Poetry (Nick J. Swarth 

en Sander Neijnens) bewoners en geïnteresseerden 
uit om deel te nemen aan het project we gooien het 

op het woord. Waaruit op speelse wijze naar voren 
kwam hoe bewoners de wijk ervaren. Uit deze losse 

teksten stelde Nick J. Swarth een gedicht samen, 
vormgegeven door Sander Neijnens. Het gedicht 

dat zo begint: kom en ga mee naar de markt met mij. 
Ze hebben er venkel en dille en heemst. bazielkruid 
en selderie en ijskruid en hop. kwendel, lavendel en 

papaver en salie. kalmoes, kamille, kruizemunt en 
vlier….werd gepresenteerd op 15 november met 

een bijdrage van stadsdichter Onias Landveld.

tot op De DraaD:  
De vele levens van ouDe Kleren
Historica Ileen Montijn beschrijft in het vorig jaar 
uitgegeven tot op de draad wat onze voorouders 
zoal met oude kleren deden in de tijd dat iets 
‘nieuws’ nog een zeldzame luxe was. Want aan 
oude kleren kleeft een veel leuker en interessanter 
verhaal dan aan nieuwe. Kleding werd toen 
gemaakt en vooral vermaakt. Van werklieden die 
hun zondagse pak ’s maandags naar de lommerd 
brachten en na ontvangst van het weekloon weer 
ophaalden. Over de voddenkoopman, een bebloed 
hemd dat een politiek relikwie werd, de armoedige 
sokjes uit een vondelingenpakket en vrouwen 
die bij gebrek aan naadkousen een zwarte lijn 
op hun onderbeen tekenden. Maar ook over de 
kledingstijl van de hippies in de jaren ’60. Voor wie 
belangstelt in textiel (Tilburg, textielstad!) is dit 
een absolute must. Het boek is een zeer gedegen, 
vlot geschreven en mooi geïllustreerd werk. De 
boodschap is helder: kleding was toen heel duur, 
werd gekoesterd, opgelapt, doorgegeven en tot op 
de draad versleten. Atlas, €19,99. 
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boeKenWeeK  
van 10-18 maart in bibliotHeeK:  
tHema natuur 

10 maart  
tom lanoye om 20.00 uur. in bibliotHeek 
HeyHoef

13 maart  
tHema-avond boekenweek bibliotHeek tilburg 
centrum en place to bieb koningsHaven

15 maart  
leZing (auteur nog onbekend)  
20.00 – 21.30 uur. in bibliotHeek berkel-enscHot 

15 maart  
filosofiecafé met prof ruud welten



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
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hoRIZonTAAl
1. Aardappel (5)
6. Antiblokkeersysteem (afk.) (3)
9. Frequentiemodulatie (2)
11. Denkbeeld (4)
12. Grootvader (3)
13. Sliertvormig deeggerecht (3)
14. Selenium (2)
15. Europees land (8)
17. Driezijdig veelvlak (6)
19. Wc (informeel) (4)
21. Ceylonse munt (4)
24. Optreden (6)
26. Trapper (6)
27. Bars (4)
29. Voormalige Ned. omroep (4)
31. Emotie (6)
34. Deel van een pump (8)
37. Muzieknoot (2)
38. Titel (3)
39. Een en ander (3)
41. Rijstdrank (4)
44. Assistent-econoom (2)
45. Ik (3)
46. Amerikaanse grasvlakte (5)

VeRTIcAAl
1. Griekse letter (2)
2. Rivier in Duitsland (4)
3. Overdreven (2)
4. Ooit (4)
5. Zeevis (3)
6. Amsterdams Peil (2)
7. Schrijfgerei (6)
8. Nauw (4)
9. Scandinaviër (3)
10. ‘Een wet van ... en Perzen’ (5)
14. Schop (3)
15. Afloop (4)
16. Amerikaanse gouden munt (5)
18. ‘Vestaalse ...’ (5)
20. Voordat (3)
22. Deel van de hals (3)
23. Talent (6)
25. ‘In ... opgaan’ (4)
26. Olienoot (5)
28. Bladgroente (3)
30. ‘Een ... van rust’ (4)
32. Grauw (4)
33. Vuur (4)
35. Vlaktemaat (3)
36. Aankomstruimte (3)
40. En omstreken (2)
42. Oudegyptische zonnegod (2)
43. Knock-out (2)

stuur uw antwoord  
voor 23 maart naar:

redactie de draad  
p/a spoorlaan 444
5038 cH tilburg of naar 
dedraad@contourdetwern.nl

vul hier onder de letters in die corresponderen met de nummers van de puzzel.

en maak kans  
op een cadeaubon!
met onze Doorloper...
1

11

14

17 18 19 20

21

26

29 30 31

36

32 33

3734

38 39 40

46

41 42

44

35

22 23 24 25

15 16

27 28

43

45

2 3 4 5

12 13

6 7 8 9 10

7 30 15 43 45 27

© Puzzelcorner.nl



Man van 70 jaar wil graag kennismaken met 
een dame; hebt u misschien interesse in mijn 

voorkeuren? Gezelligheid thuis, dieren, bus-
|treinreisje? Schrijf me dan onder nummer 

2018-1-1. Misschien kunt u ook uw e-mailadres 
vermelden, voor een gemakkelijk contact.

 Hoewel ik, man van 62, op mannen val, zou 
ik graag in contact komen met een rustige 

vrouw voor vriendschap en gezelligheid. Ik hou 
van Freek de Jonge, Youp van ‘t Hek en Theo 

Maassen, Nederland 1, 2 en 3, Theater De Boemel, 
humanisme, vrijdenken, kunst enzovoorts. Ik 

woon in de omgeving van de Goirkestraat. 
Hebben we dezelfde interesses? 

Reageer dan onder nummer 2018-1-2

BenT u Al BeKenD  
MeT De VRIenDSchAPSBAnK

Oorspronkelijk bedoeld voor 50-plussers, gemaakt 
voor vriendschap op maat. Voor gezellig sporten, 

wandelen, fietsen, uit eten gaan, naar de film 
en/of een gezamenlijke hobby beoefenen, ook 

groepsgewijs.

Inmiddels telt 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? Waag de 

stap en neem vrijblijvend contact op met 
Annemarie Vermeulen van de Vriendschapsbank 

via T 013 542 16 64 of 06 – 451 33 696 of via 
annemarievermeulen@contourdetwern.nl

Wij, een bridge-duo, zijn op zoek naar een ander 
duo om bridgepartners te worden en eens per 
week op redelijk niveau te bridgen. Plezier staat 
voorop, beslist geen wedstrijdbridge. Interesse? 
Mail ons dan via paxxie@home.nl

Thuis komt het dam- en schaakbord misschien 
niet meer zo vaak op tafel als vroeger, maar 
dammen en schaken zijn gezonde denksporten 
die je geest in beweging houden. Bij de KBO-
afdeling Heikant-Quirijnstok is er daarom een 
dam-schaakclubje gestart voor 50-plussers, die 
het leuk vinden om op woensdagmiddag een 
partijtje tegen elkaar te dammen of te schaken. 
Gezelligheid staat voorop, we spelen niet met het 
mes op tafel. Elke woensdagmiddag van 2 tot 4 
uur in seniorensoos ’t Hazennest, Kreverplein 27. 
Op dezelfde locatie zijn ook bridgelessen. 
Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Contactpersoon: Peter van Poppel 06 382 190 28 
of E: pdcavanpoppel@hotmail.com
 
Iers koor Maydoon repeteert iedere 
maandagavond in wijkcentrum Koningshaven 
Kruisvaarderstraat 32c in Tilburg van 19.30u tot 
21.30u. En zoekt nog een violist, een tenor en een 
basstem. Meer info: Laurens Schapendonk, 
T: 542 03 12

OP ZOEK NAAR CONTACT 
VRAAG & AANBOD
TE KOOP

ContaCt

GezoCht | GevraaGd

De DRaaD 
kWIjt ?

32  | De Draad 
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Gemengd koor Enjoy zoekt nieuwe koorleden, ook 
graag jongere leden. Genres: modern, klassiek, 
musical en pop. Repetities op maandagochtend 
van 10.15 – 12.15 uur in wijkcentrum ’t Sant, 
Beneluxlaan 74 in Tilburg.

Gratis af te halen; boeken ‘Het aanzien van’ van 
1940 tot en met 2012. Voor informatie neem 
contact op via T: 467 37 42.

Wie kan voor Geedi nieuwsbrief Somaliё 2 of 3 
keer per jaar een Nederlandse tekst vertalen naar 
het Engels of omgekeerd? Voorkeur gaat uit naar 
iemand die beroepsmatig met de Engelse taal 
werkzaam is geweest. Graag contact met Gijs van 
Geedi Nieuwsbrief Somaliё.  T: 535 70 41

Hebt u nog restjes borduurwol over waar 
schilderijen mee worden geborduurd, ik zou er 
heel blij mee zijn. Contact via T: 536 73 80.

Biljartvereniging De Kievit, Beneluxlaan 74 te 
Tilburg is nog op zoek naar enkele biljarters voor 
de dinsdagavond van 19.00 – 23.00 uur, geen 
competitie maar onderling spelen. Interesse? 
Neem dan contact op met Jac van de Velde op via 
06 303 82 142 of  E: vdv@ziggo.nl

Verzamelaar is op zoek naar drinkglazen en 
textielstof uit de jaren zestig met daarop 
The Beatles afgedrukt. Heb er een mooie 
vergoeding voor over. Inlichtingen graag via  
E: beat9@ziggo.nl 

Gezocht uitbreiding van de collectie LP’s en 
singeltjes voor inwoners van een verpleeghuis.  
De bewoners genieten enorm van deze muziek- 
avonden en er wordt volop mee-gezongen. Het 
gaat om populaire muziek uit de jaren ’60 en ’70. 
Mocht u nog plaatjes hebben waar u niets mee 
doet, neemt u dan a.u.b. contact met mij op via  
06 405 91 412. Alvast hartelijk dank, ook namens 
de bewoners.

Voor mijn reis naar Suriname ben ik op zoek naar 
biedingboxen en kaartmapjes om de senioren in 
Suriname de beginselen van het bridge te leren. 
Informatie via E: ineke.hamels@gmail.com

Wegens aanschaf van orthopedische schoenen 
bied ik te koop aan: weinig gedragen dames-
schoenen en -laarsjes maat 39 / 40 van de merken 
Durea en Solidus. Voor informatie en eventueel 
een foto: henricavanhamont@gmail.com

Te koop aangeboden: 18e-eeuwse handgesmede 
steelpan van roodkoper. De eveneens  
18e -eeuwse pollepel van hout en het vintage 
zeefhulpje (1e helft vorige eeuw) krijg je er gratis 
bij. Vaste prijs €15, -. Inlichtingen via  
06 538 82 234. Plus 2 vintage weckpotten met 
inhoud (kersen & boontjes, waarschijnlijk nog 
goed). Heel decoratief! Samen voor €7,95. 
Informatie via 06 538 82 234.

Collectie miniatuurauto’s aangeboden.  
De meeste in originele doos. Schaal 1.18, 1.24, 
1.38 en 1.34. Merken Burago, Polistil, Solido, Dinky 
Toys en MatchBox. Tevens vitrinekast te koop. 
Inlichtingen: 06 228 15 096.

te KooP

Ook een gratis advertentie zetten in deze 

rubriek? Dat kan (schriftelijk) via redactie  

De Draad, Spoorlaan 444, 5038 CH tilburg  

of via dedraad@contourdetwern.nl 

Reageren op een contactadvertentie? 

Schrijf een brief naar redactie  

De Draad, Spoorlaan 444, 5038 CH tilburg en 

zet in de linkerbovenhoek van de envelop het 

nummer van de advertentie waarop u  

wilt reageren, bijvoorbeeld 2018-1-1.  

Wij sturen uw brief dan ongeopend door.





tekst & fotografie Joep Eijkens

De paSSIe VaN  
TOn HerMens

in het buitengebied van kaatsheuvel, vlakbij vakantie-

park efteling bosrijk, staat een vrijstaand huis dat de naam 

‘boekrijk’ draagt. Het huis is eigendom van de efteling en 

wordt anti-kraak bewoond door een wonderlijke man. ton 

Hermens is zijn naam. ik heb nog nooit iemand ontmoet 

die zo gedreven – en ook zo mateloos – over boeken kan 

praten als hij. begin over willekeurig welk boek en Hermens 

kent het boek of ziet een verband met andere boeken en 

als je hem niet onderbreekt is hij na een half uur nog niet 

uitgepraat. Hermens (1962) bezit zo’n 7000 boeken. die 

liggen of staan verspreid over het hele huis tot in het toilet 

toe. in zijn slaapkamer staat de complete reeks aulapockets. 

“alleen de delen  814 en 846 zoek ik nog”, zegt hij. “ik ben sinds 

kort begonnen met een nieuwe verzameling: boeken die een 

cijfer in de titel hebben.”  Zijn trap gebruikt hij om er stapeltjes 

op te leggen van de boeken die hij het afgelopen jaar gelezen 

heeft. pakweg 40 zijn het er. voeg daarbij de 70 die hij in de bieb 

geleend heeft en je komt op zo’n 110 titels. “ik kijk geen tv, dat 

scheelt, hè.” de titels staan genoteerd in een schrift, compleet 

met een korte beschrijving van ‘wat het boek met me doet’ én een 

waardering in de vorm van 0 tot en met 3 sterren. Zo heeft hij van 

elk jaar een boekenschrift. 

Hermens, werkzaam bij theaters tilburg, geeft ook hardlooptraining. 

en het mooie is dat hij altijd loopt als hij leest. looplezen noemt hij 

dat. lachend: “ik heb geen zitvlees.” waar komt die leeshonger van 

hem vandaan?  “Het is in mijn jeugd begonnen”, antwoordt hij. “en 

als student kocht ik zo’n 300 boeken per jaar, de meeste tweedehands 

natuurlijk. ik ben een omnivoor: literatuur, thrillers, wetenschap – ik 

ben heel kennisgedreven, als ik een vraag heb, ga ik er achteraan.” Hij 

legt een verband met zijn autisme: “ik kan me heel goed concentreren.” 

Zo in zijn eentje levend met zijn boeken zou hij makkelijk kluizenaar 

kunnen worden. “maar gelukkig zorgen mijn kinderen en anderen 

ervoor dat dat niet gebeurt.”

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

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

contourdetwern.nl.  

tekst & fotografie joep eijkens
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NIEMAND IS EEN 
ONBESCHREVEN BLAD

Verhalen vertellen kan op vele manieren. Niet alles wordt kant en klaar 
‘vermarkt’. Vele blijven onbelicht maar verdienen het wel om verteld 
te worden. Dan komt Book To Be van kunstenaarscollectief Tilburg 
Cowboys	in	beeld.	Een	blanco	boek	waarbij	achterflap	en	cover	je	

interesse prikkelen…

tekst Hans Peters & fotografie Rozemarijn Oudejans

Rozemarijn Oudejans, Productie en Organisatie 
van Tilburg Cowboys: “Er zijn verhalen die je niet 
zo snel op een verjaardag vertelt. Denk aan een 
toekomstdroom, een jeugdzonde, een vluchtverhaal 
of een persoonlijk drama zoals bij laaggeletterdheid, 
van een vluchteling of een dakloze. Maar ook sterke 
verhalen of de recepten van je grootmoeder. Wij zijn 
op zoek naar al die verhalen. Onverwachte, dappere, 
komische, verdrietige of grappige verhalen. Die 
komen in aanmerking voor Book To Be. Want niemand 
is immers een onbeschreven blad.” 

SocIAAl hART 
Hoe werkt het? Tijdens workshops wordt deelnemers 
gevraagd kort hun eigen verhaal te schrijven voor de 
achterflap van het boek. En een foto of een tekening 
voor de cover wordt gemaakt. Vervolgens wordt 
deze dummy door Tilburg Cowboys gepubliceerd 
en verspreid via wijkcentra, bibliotheek en bol.com. 
Zo krijgt Book To Be het bredere podium dat het 
verdient. De boeken zijn bedoeld als uitnodiging 
voor mensen om naar elkaars verhaal te vragen. 
Rozemarijn: “Dit gebeurt al tijdens de workshops 
maar ook als mensen hun boek mee naar huis 
nemen. Door naar elkaars verhaal te vragen krijg 
je verbinding tussen mensen. En meer onderling 
begrip en respect.” Wat naadloos aansluit bij de 

kunstprojecten van Tilburg Cowboys: “Wij maken 
geen kunst voor een museum maar voor, met en in 
de samenleving. Wij willen vraagtekens oproepen 
in plaats van dollartekens; mensen aan het denken 
zetten en positieve veranderingen teweegbrengen. 
Niet meteen herkenbaar als kunst naar mensen 
worden er wel door gegrepen. Denk bijvoorbeeld 
aan onze ‘niet thuis huizen’, de huizen op voetjes 
die nu in de Spoorzone staan. Dat leverde veel 
discussie op en dat is ook de bedoeling. Wij willen 
mensen samenbrengen door artistieke projecten 
die onderdeel zijn van de maatschappij, zonder 
drempel en zonder kunst-label.” Tilburg Cowboys 
begon met Book To Be in 2010 in Johannesburg in 
Zuid-Afrika. Daarin werden kinderen uit de townships 
en gevangenen van de Kruger Prison gevraagd 
hun verhaal te doen. Rozemarijn: “Tegenwoordig 
werken we samen met ContourdeTwern en houden 
we workshops in de wijkcentra. In de Kruidenbuurt 
schreef een Marokkaanse vrouw dat ze zes weken 
daarvoor haar hoofddoek had afgedaan. Voor haar 
een echte coming-out. Of Maryam die vertelt over 
haar fietsproject. Zij staat onverbloemd op de 
cover van haar boek en doet haar verhaal in Van 
Fietsmaatje naar Hartsvriendin. Het is best lastig om 
de kern van je verhaal tot 200 woorden te beperken. 
Daarom werken we samen met de taalmaatjes van de 
bibliotheek.”
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KUNSTENAARSCOLLECTIEF TILBURG 
COWBOYS  WERKT IN STEEDS WIS- 

SELENDE SAMENSTELLING AAN EEN 
GROOT AANTAL PROJECTEN. DE  

ARTISTIEKE LEIDING IS SINDS 2011 IN 
HANDEN VAN SANDER VAN BUSSEL. 
ROZEMARIJN OUDEJANS VERZORGT 

PRODUCTIE EN ORGANISATIE. TILBURG 
COWBOYS WIL OP EEN POSITIEVE 

MANIER AANDACHT VRAGEN VOOR 
SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE  

THEMA’S DOOR HET PUBLIEK TE  
BETREKKEN BIJ HUN KUNST ZONDER 

LABEL EN ZONDER DREMPEL.  

meer Weten? CHeCK De Website: 
WWW.tilburgCoWboYs.nl

AchTeRflAP BoeIT!
Wie is die onbekende ander? Wat is zijn verhaal? Ter 
promotie van het project deden bekende Tilburgers 
al hun verhaal in Book To Be zoals onder meer Gon 
Mevis (directeur ContourdeTwern) en ooit (stads)
dichter Nick. J. Swarth. Rozemarijn: “Het is onze 
ambitie om zoveel mogelijk Book To Be’s te maken.We 
hopen dan ook dat veel lezers geboeid worden door 
de achterflap en contact opnemen met de schrijver.” 
In ieder geval straalden de bewoners van de 
Kruidenbuurt toen ze hun boek in ontvangst 
mochten nemen bij de Kennismakerij tijdens de 
Social Innovation Week vorig jaar oktober. Ze 
maakten foto’s van elkaar en deelden hun verhaal 
met familie en vrienden. Rozemarijn: “Dat was in 
kleine kring. Het grote platform moet nog komen.” 
Dat hoopt Tilburg Cowboys te financieren door Book 
To Be commercieel aan te bieden bij bedrijven en 
instellingen. Tijdens een teambuilding leren collega’s 
met dit project elkaar op een heel andere manier 
kennen. Door te vragen naar het verhaal van de 
ander. Rozemarijn: “Zo doen we tevens een beroep 
op de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van bedrijven, zodat wij de workshops in wijkcentra 
kunnen blijven aanbieden.”

Wil jij je eigen collega’s beter leren kennen met een 
Book To Be workshop, waarmee je tegelijkertijd 
een workshop in de wijk mogelijk maakt? Dat kan. 
Vraag naar de mogelijkheden via rozemarijn@
tilburgcowboys.nl en zorg dat je verhaal onderdeel 
wordt van de collectie.
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Boeken in wording met Sander van Bussel



ZWEMMEN & BUURTEN 
BIJ TRAM 85

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

van ons zwemteam. 

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

gezamenlijk een uitstapje.

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

hennybuster@kpnmail.nl

Wij heten u van 
harte welkom!
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wAT U Nog MoET wETEN 
De Draad nummer 1, 2018, jaargang 4. 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.

DE VolgENDE DrAAD
De tweede Draad van 2018 wordt verspreid tussen 18 en 25 mei en de kopij voor 

deze editie sluit op 23 maart.Wat is dit nu .. u wilt De Draad NIET ontvangen? 
Maak dit dan kenbaar door uw naam en adres aan ons te mailen via dedraad@

contourdetwern.nl Tevens vernemen wij graag de reden.

GEZOCHT:  
rESErVEBEZorgErS  
Voor DE DrAAD
Zoals u weet verschijnt De Draad 5 x per jaar. Momenteel wordt het 
blad bij inwoners van 60 jaar en ouder in Tilburg, Berkel-Enschot en 
Udenhout bezorgd door 35 bezorgers.

Soms komt het voor dat een bezorger ziek is of op vakantie en dan 
zou het heel fijn zijn als we op dat moment iemand hebben die de 
bezorging over wil nemen. Er zijn verschillende wijken, groot en klein. 
Het gemiddelde ligt rond de 800 adressen maar er zijn ook wijken van 
400 of 1500 adressen.

Uiteraard is het ook mogelijk om –voor die bezorgronde- een grote 
wijk in twee delen op te splitsen. Voor het bezorgen van De Draad 
mogen we een bezorgvergoeding uitbetalen van € 0,075 per  
bezorgd exemplaar. Voor een wijk met 800 adressen is  
dat dus € 60,00. Over de bezorging mag u een week doen.

Houdt u er van buiten te wandelen en ook nog een extraatje  
bij te verdienen? Meldt u dan aan! Reacties / vragen naar 
brigitteschoggers@contourdetwern.nl

DE JUiSTE oPloSSiNg
van de puzzel in Erop Uit was: Gelukkig Nieuwjaar! 

De twee gelukkige prijswinnaars zijn 
 mevrouw J. de Krom-Peeters en mevrouw Ceron - van de Oetelaar uit Tilburg.

van harte gelukgewenst met uw prijs!

CoLofoN
hoofd- en eindredactie
Betty Montulet

Adviseur
Diliana van Horssen

Acquisitie
Hans Peters

Redactioneel  
Toine van Corven 
Joep Eijkens
mr. Desirée Laureij
Betty Montulet
Hans Peters
Puzzelcorner 

concept & creatie
Dennis Buster

fotografie
Merel van Dooren
Joep Eijkens
Rozemarijn Oudejans
Hans Peters

oplage
37.500 exemplaren /
Verspreiding geschiedt
door vrijwilligers en  
de Diamant groep

Drukwerk 
Gianotten printed media

cover 
Bieb- boekenkast in Moerenburg
 
Met dank aan de samen
werkende partners:  
Buro Maks, ContourdeTwern,  
Convivio, gemeente Tilburg,  
GGz Breburg, Feniks, 
 Maaltijdenexpres, La Poubelle,  
RIBW Brabant, Thebe,  
SMO Traverse, De Wever 
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REACTIES VOOR 23 MAART   
RICHTEN AAN: REDACTIE DE DRAAD P/A CONTOURDETWERN,  

SPOORLAAN 444, 5038 CH  TILBURG. T 013 583 99 99 OF 
 VIA DEDRAAD@CONTOURDETWERN.NL   

ZIE OOK: DEDRAADMAGAZINE.NL




