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Lekker  
in je vel!



Ik kom al een tijdje bij meneer Achterberg, die na een ernstig ongeluk en 
een intensieve revalidatie verder thuis mag opknappen. Hij heeft nog wat 
hulp nodig bij de laatste fase van de revalidatie. Hij woont alleen en heeft
genoeg mensen om hem heen. Een lieve zus in de buurt, een nichtje en 

ik zie ook regelmatig vrienden die hem bezoeken. Hij is zo blij dat hij weer 
thuis is. Mijn collega’s en ik komen er nu een paar weken. In die periode 
leer je elkaar kennen en geleidelijk groeit het contact. We praten over de 

moeilijke periode na het ongeluk, zijn zorgen over de revalidatie.
We maken ook gezellige kletspraatjes en een grapje op z’n tijd. Maar

bij meneer Achterberg ging dat niet vanzelf. Soms stokte een gesprekje 
opeens alsof er iets in de weg zat.  

“De volgende keer wil ik het graag met u hebben over de zorg. Even samen 
bespreken of de revalidatie naar wens verloopt”. Na de verzorging drinken 
we koffie en bespreken we de zorg. De revalidatie gaat goed, hij doet nu 

bijna alles zelf. De laatste dagen gaat hij zelfs te voet naar de winkel.
We praten over het verder afbouwen van de zorg. “En bent u tevreden over 

de zorg die wij verlenen, heeft u nog tips?”. Hij kijkt me aan, lijkt in
gedachten. “Ik wil nog wel wat met je delen”, zegt hij. “Oké, vertel maar”. 

Het blijft even stil, alsof hij naar worden zoekt. “Ik ben heel blij met de zorg 
en ik mag jullie allemaal graag. Tijdens zo’n periode leer je elkaar wel een 
beetje kennen. Jullie hebben mij verzorgd, ik heb me blootgegeven. Maar 
toch ook weer niet”. Ik kijk wat vragend. “Ik wil je graag vertellen dat ik 

homo ben. Ik had het liever eerder willen vertellen”. Het overvalt me, was 
dit die kleine blokkade die ik weleens voelde? “Wat fijn dat u dit vertelt en 

het maakt voor mij niet uit hoor”. 

We praten nog even door over zijn homoseksualiteit en hoe dit zijn leven 
en zijn contact met mensen bepaald heeft. “Maar hoe komt het dat u dit 

niet eerder kon delen?. Tijdens ons eerste gesprek vroeg je terloops of mijn 
vrouw thuis was en daar schrok ik een beetje van”. “Toen dacht ik laat maar 
zitten, zo belangrijk is het nu ook weer niet.” Ik voel me wat beschaamd. 

“Sorry meneer Achterberg. Wat dom van mij om zo’n opmerking te maken, 
ik heb daar gewoon niet bij stilgestaan”. Achteraf hadden we allebei het 

gevoel dat het ons contact in de weg stond. “En dat gaan we de komende 
weken inhalen en vanaf nu noem je me Toon” grapt meneer Achterberg. 

Onderweg op de fiets overpeins ik alles en later op het wijkgebouw deel ik 
die onbenullige opmerking met mijn collega’s.   

Bij mijn volgende bezoekje komen we er nog even op terug.“Om het goed 
te maken heb ik een roze traktatie”. Het ijs is nu echt gebroken. Aan de 

koffie zet ik een doosje met tompouces op tafel. En met een dikke grijns en 
vette knipoog zetten we onze tanden erin.

DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

ROZE TOMPOUCE

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
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Het thema van deze Draad is Lekker In Je 
Vel. Omdat niet iedereen altijd maar goed 
in zijn vel zit staan er op internet maar 
liefst 25 tips om dat te bereiken. Die wil ik 
de lezer zeker niet onthouden. Sporten en 
wandelen, ja die kenden we al. Ga lekker in 
bad of onder de douche en verzorg jezelf 
van top tot teen. Zal zeker kort helpen. 
Maak en passant meteen even je huis van 
onder tot boven schoon want van een frisse 
woonomgeving word je blij! Niks mis mee 
maar daarna moet je zelf wel weer opnieuw 
onder de kraan. Geniet van lekkere wijn 
en doe een dutje in de zon. Als je je zelf 
dan roodverbrand in de spiegel ziet (de 
volgende tip) forceer dan een glimlach op 
je gezicht (tip 21). Waarschijnlijk wordt dat 
een dronkemansgrijns. Doe vervolgens iets 
spannends dat je nooit eerder hebt gedaan 
(bungeejumpen of paragliden) en je bent 
weer helemaal los (tip 25).

Ik twijfel en ben te rade gegaan bij een 
aantal beroemde personen die uiteraard 
ook allemaal wel eens een slechte dag 
hebben. Omdat a) ze zorgen hebben over 
hun slecht geïnvesteerde miljoenen.  
b) hun net uitgebrachte  film of cd niet 
lekker loopt of is neergesabeld door de 
critici. c) de vijand maar blijft paragliden.  
En wat deden ze om aan dit leed te 
escapen? Ze zegen neer op hun sofa en 
gingen lekker seriebingen. Van Trump tot 
en met Kim Jong-un, van Gordon tot en 
met André Hazes junior, Netflix was hun 
antwoord. Zo gedemocratiseerd is de 
wereld nu dat iedereen op dezelfde manier 
weer lekker in zijn vel komt.  
Is dat nou niet mooi?

Geen Netflix? Nou dan lees je toch lekker 
deze Draad, ook niet nix! 

Betty Montulet

VOORWOORD
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DE BESTE  
HELING IS 
ZELFHELING
Last van chronische pijnklachten? Stijve spieren en gewrichten? Niet zo lekker 
in je vel? Dan biedt de gouden mix van bewegingsleer Qigong, gezonde voeding 
volgens de Oosterse filosofie en yoga misschien uitkomst. En het CNGO in Tilburg 
biedt deze mogelijkheden tot zelfheling.

tekst Hans Peters / beeld Dennis Buster

T
aoïsten wisten het 2000 jaar geleden 
al: Qigong (spreek uit: tsjie koeng) doet 
chronische en specifieke pijnklachten 
verminderen of zelfs verdwijnen. Je 

doet oefeningen op basis van ademhaling en 
concentratie als een soort meditatie in beweging. 
Daardoor worden spieren en gewrichten weer 
soepel en slaap je beter. En ook bij hoge bloeddruk 
of hart- en vaatziekten gaat je welbevinden er op 
vooruit. Eigenaar van het  CNGO  (Centrum voor 
Natuurlijke Gezondheids Ontwikkeling) en docent, 
Rinus van den Broek: “Het zelfhelend vermogen 
van de mens is heel groot, als je er maar voor 
open staat. Qi staat voor vitale levensenergie en 
gong voor oefenen. Qigong is dus een oefenleer 
voor het bereiken van een hoge leeftijd in goede 
gezondheid.” Vandaar dat in parken en op pleinen 
in China mensen massaal qigongen. 

ZO GEZOND aLS EEN KOI KaRpER
Gezonde voeding draagt natuurlijk bij aan een 
gezonde leefstijl maar dan wel op z’n Oosters. 
Rinus: “Want  ieder orgaan heeft zijn eigen voedsel 
nodig, aldus de Aziaten. Zo verbeteren zoete 

kersen de werking van de  alvleesklier.Voor lever en 
hart is warme soep goed. Heb je last van je longen, 
voorkom dan slijmvorming door zuivelproducten. 
Problemen met de nieren? Vermijd dan koud 
fruit of yoghurt. Eet warme pap of soep bij je 
ontbijt en ’s avonds een kommetje rijst, zoals de 
Chinezen al eeuwen doen.” Naar hun gezegde: ’s 
ochtends eet je als een keizer, ’s middags als een 
ambtenaar en ’s avonds als een bedelaar. Zo blijf 
je gezond en energiek. Rinus: “Het is zo simpel. Bij 
de voedingscursus leer je jezelf waarnemen en te 
luisteren naar je lijf. En als je dan niet zo gezond als 
een Koi karper naar buiten komt, weet ik het ook 
niet meer!”

Cursisten Marrie, Peter  en Françoise kunnen 
meepraten over zelfheling. Marrie: “Ik voelde 
me altijd moe en vervelend. Door Qigong en de 
voedingsleer ben ik enorm afgevallen en veel 
fitter.” Peter had last van stijve gewrichten en zat 
psychisch in de knoop. Door Qigong werd hij weer 
soepel, kwam hij beter in balans en veranderde 
hij van een rationele wetenschapsman in iemand 
die ook gevoelens toeliet. Ook docent Rinus heeft 
zichzelf geheeld. “Ik had diabetes en rugklachten. 
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Ik ben toen gestopt met de medicijnen en ben 
stevia (een plantaardige suikervervanger) gaan 
gebruiken. Ook ben ik minder koolhydraten 
gaan eten en meer gaan bewegen Waardoor 
mijn suikerspiegel op peil bleef. De huisarts kon 
niet geloven dat ik dit zonder medicijnen had 
bewerkstelligd.”

EEN 70-jaRIG WONDERTjE 
Françoise daarentegen wordt alleen al ziek 
van de uitdrukking ‘meten is weten’. “Voelen 
is weten”, zegt ze. “Ik heb borstkanker. Tuurlijk 
geneest Qigong de kanker niet, maar het zorgt 
wel voor een betere doorbloeding, waardoor 
je immuunsysteem verbetert. Het helpt je 
makkelijker door de chemo heen. De oncoloog 
ziet dan ook verschil tussen mij en andere 
patiënten. En ook de aangepaste voeding die 
ik bij het CNGO aangeleerd heb helpt me door 
een zware periode. Zo mag ik geen soja eten, 
want dat maakt meer oestrogeen aan. Niet 
raadzaam bij borstkanker. Ik ben gestopt met 
de pillen, omdat ik er misselijk van werd. Ik ben 
meer eiwitten gaan eten zoals eieren en bonen 
en drink 1 ½ liter water per dag. Dat zuivert en 
houdt de lever en nieren op peil.” 

Françoise heeft een uitgebreid medisch dossier. 
Toen ze anderhalf was kreeg ze polio. Daardoor 
heeft ze weinig kracht in haar rechterbeen. 
Doordat ze dat gewricht verkeerd belastte, 
kreeg ze een dubbele scoliose. Met zware 
rugklachten en artrose in de knie. Françoise: 
“Ik moest een nieuwe knie hebben, maar 
vond me daar te jong voor. Toen adviseerde 

mijn schoonzoon het CNGO.” Francoise kreeg 
Qigong, speciaal aangepast voor mensen met 
een lichamelijke beperking, accupunctuur en 
aangepaste voeding. “Door de oefeningen heb 
ik geen rugpijn meer, geen last meer van mijn 
knie, sterker nog, op de röntgen foto’s is de 
artrose weg. De artsen noemen me een 70-jarig 
wondertje.” 

AlTErNATiEvE spOrTsChOOl
Zo kan ook acupunctuur verlichtend werken; 
vermindert bijvoorbeeld hoofdpijnklachten. 
Chinese borduursters werden ten tijde van Mao 
verplicht de ogen te masseren, zodat ze de 
hele dag optimaal functioneerden. Daarnaast 
wordt door de Qigong de doorbloeding in je 
hoofd beter. Wat ook werkt bij ernstige ziekten 
als Alzheimer, MS en Parkinson. Het is dan 
ook niet voor niets dat in Oosterse landen een 
hersenbloeding niet in de top 10 van medische 
complicaties staat, terwijl deze in Westerse 
landen in de top drie staat: “Gelukkig worden 
bepaalde alternatieve geneeswijzen steeds meer 
geaccepteerd door de reguliere gezondheidszorg 
en niet meer weggewoven als kwakzalverij”, 
aldus de tevreden eigenaar Rinus van de 
gezellige, alternatieve sportschool CNGO.

Wil je ook in goede gezondheid 

honderd jaar worden? en meer 

in balans komen? Neem dan contact 

op met CNGO, Groeseindstraat 91 te 

Tilburg. T 013 – 577 02 61.  

Sportschool CNGO geeft behalve 

lessen in  Qigong, Tai Chi, Yoga 

en voedingsleer ook cursussen 

Zwaardvorm, Waaiervorm en kung Fu.

Zie ook www.cngo.nl en Facebook. 

Gratis proeflessen mogelijk.
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Was je vroeger al dol op vossenjacht en speurtochten?  Maak dan nu het kind in je 
wakker met geocachen: een digitale zoektocht, waarbij je met een gps-ontvanger of 
mobiele telefoon de paden op en de lanen intrekt op zoek naar een ‘cache’, een vangst 
verstopt in de buitenlucht. Want niemand is te oud om op zoek te gaan naar een schat.

tekst Hans Peters / fotografie Dennis Buster

In 2000 werd dit inmiddels wereldwijd vermaarde 
spel opgezet door de Amerikaanse organisatie 
Groundspeak. Op de website geocaching.com 
publiceren spoorzoekers en natuurliefhebbers 
speurtochten. Cache staat voor het Franse woord 
‘geheime bergplaats’ en is doorgaans een kistje, 
doosje of kluisje met boodschap of puzzel en de 
coördinaten voor het volgende punt.  Degene die 
de  speurtocht uitzet zet de nodige informatie op 
de website. Met een gps-ontvanger of smartphone 
waarop je een app kunt installeren, trekken de 
schatzoekers de natuur in. De gelukkige vinder  
laat zijn naam in het logboek achter. Het is natuurlijk  
niet de bedoeling dat je de vondst meeneemt.  
Wel registreert hij de buit op de website van 
geocaching.com.

VERSLaVEND VIRuS
In Brabant zijn veel geocachers actief, zoals de 
zestigplussers Henny en Maykel Buster uit Goirle. 
Henny heeft het buitensportspel ontdekt in 2014. 
Henny: “Ik hoorde ervan via een vriend van mijn 
zoon en heb meteen een account aangemaakt op 
de website. Ik ben dan ook premium lid.” Eerst ging 
Henny alleen op jacht, maar dat vond ze toch best 
eng. “Liep ik door de bossen, werd het pad steeds 
smaller, natter en donkerder. Ik dacht: ‘als er iets 
gebeurt, wat dan?” Dus haalde ze Maykel over om 
mee te gaan. Die had al snel het virus te pakken. 
Maykel: “Nu ga je wandelen of fietsen met een doel, 
namelijk de schat vinden!” 

De ‘caches’ zijn er in alle soorten en maten en de 
maker heeft vaak zijn creativiteit flink botgevierd. 
Henny: “De mooiste vondsten zitten er tussen, 
zoals een klein doodskistje, een grote raaf op een 
boomstam waarin de cache verstopt zit, die het 

hangslot bewaakt of een kabouter op een wc-pot. 
Als je de schat gevonden hebt, ben je er nog niet. 
Om het slot te kraken, moet je soms sommen maken, 
coördinaten uitzoeken of puzzels oplossen. Het vergt 
koppiekoppie, technisch en logisch inzicht. Echt,  
Wie Is De Mol is er niets bij. Zo vonden we onlangs een 
cache met allerlei knopjes. We kregen hem niet open. 
Totdat we beseften dat we niet de knopjes maar de 
hele cache om moesten draaien!” Maykel: “Maar als  
de cache eenmaal open is, geeft dat zo’n euforie.  
Dat hebben we dan toch maar weer mooi gelapt.” 

VERRaSSENDE ONTMOETINGEN
In de loop van de tijd hebben Henny en Maykel al 
veel verrassende ontmoetingen gehad met andere 
schatzoekers. Henny: “In Limburg hebben we een stel 
ontmoet dat een eigen B&B runt. Daar hebben we 
meteen een kamer geboekt.” Maykel: “En in Poppel 
stond een vrouw onder een brug in het water. Ze 
had een waadpak meegenomen, omdat ze wist 
dat de kist onder water lag. Goed voorbereid is het 
halve werk. Samen hebben we hem gevonden en 
toen heeft ze onze namen er ook bij geschreven. 
Dat is wel zo sportief.” Henny: “Soms moet je rare 
capriolen uithalen, zoals in een boom klimmen of 
in een put duiken. Daar zijn we toch net iets te oud 
voor.” Maykel: “Ach, hadden we dit maar tien jaar 
eerder ontdekt! Het is soms net of je in een spannend 
jongensboek bent beland.”

sChATZOEKEN  
iN DE BUiTENlUChT
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TErrA iNCOGNiTA
Henny en Maykel bereizen voor hun hobby binnen- 
en buitenland. Zo trokken ze vorig jaar in drie 
weken door Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, 
Liechtenstein, Frankrijk en België vergezeld van 
hun gps-ontvanger, prikstok, magneet, batterijen, 
zaklamp en kompas. Dit jaar fietsen ze door het 
Engelse Cornwall en Devon. Maar ook in eigen 
omgeving komen ze voor verrassingen te staan. 
Henny: “In de prachtige natuur rondom het Bankven 
in Goirle, liggen caches op plekken waar je niet zo 
snel komt.” Dan wordt terra incognita bekend terrein. 
Want er lag ook een cache bij de put van het Jan van 
Besouwhuis!”  Je kunt ze te voet vinden, met de auto, 
fiets en zelfs met de trein. Een nichtje van Henny reist 
veel per trein door Nederland. Als er in de buurt van 
een station een cache ligt, stapt ze uit. Want, behalve 
in de natuur, kun je ook in steden op speurtocht 
gaan. Henny: “In Deventer moesten we zoeken tussen 
de beelden en gevelstenen. Dan zie je toch wel heel 
bijzondere dingen.”

WIL jE jE LEVEN SpORTIEVER, KLEuRRIjKER EN 
aVONTuuRLIjKER MaKEN? VERGEET BINGO EN 
KiENEN EN GA GEOCAChEN. KijK Op  
WWW.GEOCAChiNG.Nl Om jE AAN TE mElDEN.

8  | De Draad 



Geopend voor lunch van maandag t/m vrijdag 
van 10.00 uur tot 15.00 uur

Tegoed Bon
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 

een frisse lentesalade met verse jus d’oranje

voor slechts € 3,- !

Deze actie loopt tot en met 30 juni 2018, 1 bon per persoon

Onze gerechten worden dagelijks vers bereid door deelnemers met een 
vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. De bron is een leer en werkplek 
waar tijd en ruimte is om te leren en opgeleid te worden. 
We hechten veel belang aan eerlijke voeding. 

Reitse Hoevenstraat 6   | Tilburg  |  013 464 5052   |  www.eetcafedebron.nl  |   eetcafedebron@smo-traverse.nl

knip uit!!!
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…als herstoffering perfect moet zijn!
Voor meer info…  bel John Smits  (013) 513 21 36 - Mob. (06) 41 85 63 16  De Sonman 8a MOERGESTEL

www. johnss to f fe r ing .n l

Ook voor projectstoffering

25 jaar ervaring

Specialist in leder

Van klassiek tot modern

Ook verkoop van diverse 

materialen voor de doe-het-zelver..

Ook schuimrubber!

…als herstoffering perfect moet zijn!…als herstoffering perfect moet zijn!
Voor meer info…  bel John Smits  (013) 513 21 36

www. johnss to f fe r ing .n l

Van klassiek tot modern

Ook verkoop van diverse 

materialen voor de doe-het-zelver..

Ook schuimrubber!Ook schuimrubber!Ook schuimrubber!

Ook verkoop van diverse 

materialen voor de doe-het-zelver..

Ook schuimrubber!Ook schuimrubber!Ook schuimrubber!

materialen voor de doe-het-zelver..

Denken 
en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T

w w w.dktnotarissen.nl
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“LACHeN IS De  
  beSTe ReMeDIe!”

‘pluk de dag’ is Fia Gaillard (65) op het lijf geschreven. vorig jaar maart kreeg ze 
te horen dat ze uitbehandeld is, toch plukt ze iedere dag die ze plukken kan. Dankzij 
vrijwilligerswerk en een warm netwerk om haar heen lukt het haar wonderwel om  

lekker in haar vel te zitten. maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Het zag er allemaal zo rooskleurig uit. Fia zou na haar 
pensioen de fulltime opleiding Humanistiek in Utrecht 
volgen. Helaas maakte de diagnose uitgezaaide 
botkanker een einde aan die plannen. Fia: “Maar het is 
een fantastisch jaar geweest! Ik zou het niet hebben 
willen missen. Dood en verderf en kommer en kwel 
maar dankzij de warme kring om me heen van mijn 
netwerk: partner, dochter, zusje en verdere familie 
kreeg alles een ander aanzien. De studie ging niet 
door, maar ik wilde niet bij de pakken neerzitten. 
Toen ben ik wijkcentrum Heijhoef binnengelopen 
met de vraag ‘wat kan ik voor jullie doen?’” Inmiddels 
houdt ze zich bezig met telefonische interviews 
in het kader van mantelzorgondersteuning en 
assisteert ze bij de inloopochtend voor cliënten 
en mantelzorgondersteuners. Fia: “Mantelzorgers 
hebben ook te maken met de dood. Dat is tijdens de 
inloop een moeilijk onderwerp. Sommigen vinden 
het lastig met mij geconfronteerd te worden: een 
65-jarige vrouw die stervende is. Ik probeer wel altijd 
een vrolijke noot erin te brengen. Laatst zaten er 15 
mensen bij mij aan tafel. Het was bij ons een gezellige 
boel, terwijl de andere tafel in mineur was. Lachen 
blijft toch nog altijd de beste remedie.”

eigen Rouw Regelen
Zoals toen ze met haar dochter op een terras zat 
en een oud-collega haar beterschap wenste.  “Dank 
je wel, we sturen wel een kaartje!” zegt ze, toen 
lagen we dubbel. Humor relativeert enorm. Van 
zwaarmoedigheid krijg ik ook geen positieve energie. 
Lotgenoten vind ik vaak zo zeuren en klagen. Als ik 
bij jou op visite ben, wil ik ook jouw verhalen horen. 
Er mag best wel eens verdriet op tafel liggen maar 

niet de hele tijd het mijne. Ik ben ook niet de enige 
met leed, kom nou! Dat is een gedragscode waar 
mijn omgeving zich met moeite naar richt. Heel 
ingewikkeld allemaal maar cru gezegd: ik ben zelf 
mijn eigen rouw aan het regelen. Ik leef in het hier en 
nu. Mensen verwachten dat ik er heel slecht uitzie en 
zijn dan verbaasd: ‘Fia, wat zie jij er toch (nog) goed 
uit!’ Hun verwachtingspatroon is anders terwijl ik 
moet accepteren dat ik niet meer degene ben die ik 
was. Dat is een taai proces.”

Kluitje in het Riet
Vier jaar geleden werd bij Fia een tumor uit de 
borst verwijderd. Alles leek goed te gaan maar 
toch was ze vaak moe en had ze pijn aan haar 
ribben. Dat werd door de oncoloog geweten aan 
chemo en bestraling: ‘80% van de patiënten heeft 
restverschijnselen.’ “Had ik toen maar doorgedrukt 
en me niet met een kluitje in het riet laten sturen! 
Dan had ik tijd kunnen winnen. Maar daarom treuren 
heeft geen zin. Het is zoals het is.” Iedereen was 
ontzet, ontdaan en onthutst maar Fia reageerde 
nuchter: “Ik wil vooral niet een jaar op de bank gaan 
zitten wachten tot ik doodga.” Iedere dag spreekt 
ze wel iets af. Een ontbijtje bij het tuincentrum, een 
bakkie koffie met zus of dochter of lekker wandelen, 
spelen en trainen met de hondjes. De behandeling 
is palliatief en bestaat vooral uit zware pijnstillers en 
botversterkende middelen. Fia: “En ik ga twee keer 
per week naar de fysio om mijn spieren steviger te 
maken. Vooral om de zwakkere botten op te vangen. 
Gelukkig is mijn hoofd nog oké ondanks de morfine. 
Mijn gezondheidswelbevinden gaat met ups en 
downs.”

tekst & fotografie Hans Peters



leKKeR in je vel... met De DooD op De hielen
Ze kan bogen op een rijke carrière: tien jaar in de verpleging, daarna ploegleider in de 
productie, proces-engineer, fabricageleider en tot haar pensioen opleidingscoördinator bij 
Bosch. Daarna aan de studie maar het liep anders. 

Hoe kun je lekker in je vel zitten met de dood op je hielen? Fia: “Lekker in mijn vel blijven kost 
me inderdaad de meeste energie. Je moet zingeving blijven zoeken. Los moeten laten wat je 
dierbaar is doet pijn. Maar toch, alles is nu al benoemd en gezegd. De waardering voor alle 
warmte en liefde is besproken. Zo fijn! Dus mocht het elastiek eruit zijn en we kiezen ervoor 
om te stoppen dan heb ik daar volkomen vrede mee. Ondertussen blijf ik knokken om iedere 
dag van betekenis te zijn. Gevend voel ik me ook beter, want gevers zijn stiekem ook nemers, 
en dat brengt alles in balans.” Hoe lang nog? Fia: “De oncoloog zegt dat ik meedoe in de 
statistiek. Als ik een half jaar haal behoort een heel jaar ook tot de mogelijkheden. Kijk, ik ga 
wel dood, maar morgen nog niet. Nogmaals, dit is een fantastisch jaar geweest!” 
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“MaaK DE STaD 
HaRTVEILIG!”
De kans dat je getuige bent van een hartstilstand, is best groot. jaarlijks worden 
ruim 15.000 Nederlanders getroffen; oftewel ieder half uur valt er ergens een 
slachtoffer. Onnodig te zeggen hoe belangrijk het is dat er een AED apparaat in de 
buurt is plus een bekwame vrijwilliger die weet hoe die te gebruiken. stichting AED 
wil in Tilburg, Berkel-Enschot en udenhout  dan ook zoveel mogelijk  
vrijwilligers animeren want elke minuut telt.

tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

De Stichting  is een particulier initiatief. Het doel is om 
via het instellen van 6-minuten zones, het plaatsen 
van AED’s (Automatische Externe Defibrillators) en 
het opleiden van burgerhulpverleners, levens te 
redden. De stichting is in 2007 begonnen in de wijk 
De Blaak met een AED in het winkelcentrum. 10 jaar 
later hangen er in Tilburg 143 AED’s  en zijn er 1900 
vrijwilligers. Dan heb je het toch zeker goed gedaan 
als Stichting? Bestuurslid Peter Franken: “Dat zijn 
mooie cijfers maar we streven naar 2300 vrijwilligers 
en 150 AED’s, volgens de landelijke richtlijnen van de 
Hartstichting.” 

ReAnImATIe = oveRleven
Bij een hartstilstand staat het hart eigenlijk niet 
stil. Dat lijkt zo maar in feite worden de hartkamers 
niet meer samengetrokken (ventrikelfibrilleren). 
Reanimatie is dus cruciaal. En een AED is nodig om 
het hart weer te resetten en normaal te laten kloppen. 
Dit heet defibrilleren. En hoe sneller het hart weer 
opstart des te groter de kans dat schade aan de 
hersenen door zuurstofgebrek uitblijft.

Binnen zes minuten na alarmering moet een 
burgerhulpverlener met een AED, een simpel te 
bedienen apparaat, ter plekke zijn omdat elke minuut 
telt. Peter: “Want dan is de overlevingskans 50 tot 
70%.” Vrijwilliger Wim Brekelmans (69) is als technisch 
man verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
AED’s. En al vanaf zijn twintigste EHBO ’er, met een 

passie om levens te redden: “En als dat dan lukt is het 
geweldig om mee te maken.” Hoe belangrijk het is 
om dit te kunnen bewijst het verhaal over zijn broer: 
“Die kreeg op een feestje een hartstilstand maar werd 
gelukkig gereanimeerd door zijn eigen zoon. Die was 
er zo snel bij dat er geen minuut verloren ging. Hij 
heeft er dan ook niets aan overgehouden.”

Ook Peter Franken heeft een dergelijke ervaring: “Wij 
gingen met een groepje fietsen in Limburg en bij het 
oversteken bij een stoplicht valt een oud-collega zo 
neer. Gelukkig was er een ambulancebroeder bij en 
kon hij meteen gereanimeerd worden.”

DefIbRIllATIe GewenST
Deze ervaringen onderstrepen hoe belangrijk 
reanimatie, ondersteund door AED, is in de publieke 
ruimte. Dat gaat zo. Peter: “Allereerst bel je 112 als 
er iemand in elkaar zakt. De ambulance rukt uit 
en de centralist helpt met instructies. Maar een 
ambulance heeft minimaal 15 minuten nodig om 
ergens te komen en in de randgemeenten duurt het 
langer. Tegelijkertijd wordt HartslagNu ingeschakeld. 
Dat systeem laat een alert uitgaan naar maximaal 
30 vrijwilligers die tot 1 km van de locatie wonen, 
bijvoorbeeld: ga naar de Kasterenlaan xx en start 
reanimatie. En als er een AED in de buurt is: ga naar 
AED, Heyhoefpromenade 27 code xyz, en ga dan 
naar de Kasterenlaan. Wim: “Uiteraard komen er 
geen 30 vrijwilligers want je treft nooit iedereen 

Stichting aeD tilbuRg
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thuis, maar komen er 4 à 5, dan is dat ook prima 
want die kunnen allemaal bijstand verlenen.” Is de 
ambulance gearriveerd dan neemt het medisch 
personeel het over. 

HART vooR De zAAk
Hoe vaak loopt het goed af? Peter: “Behalve af 
en toe in de dorpen, komen wij eigenlijk nooit te 
weten  hoe het verder gaat met de slachtoffers. En 
dat is best jammer. Sinds kort  heeft Hart4All een 
armbandje voor zowel slachtoffer als hulpverlener 
met een telefoonnummer erop dat je kunt bellen. 
Dat kan de communicatie al flink bevorderen.”
Stichting AED werkt samen met de plaatselijke 
EHBO-verenigingen om gratis cursussen reanimatie 
te geven. Peter: “We hebben niet alleen vrijwilligers 
nodig om te reanimeren en te defibrilleren maar 
ook voor de organisatie zelf. Er is technische 
knowhow nodig voor het beheer, het onderhoud 
en de controle van de apparaten.” Bovendien 
moeten er vrijwilligers geworven, locaties bepaald 
en  financiële middelen gezocht worden voor de 
Stichting, die niet gesubsidieerd wordt en totaal 

afhankelijk is van sponsors e.d. Want het kost 
allemaal niet niks. Peter: “Een AED gaat maar 10 
jaar mee dus we zijn nu aan vervanging toe. Helaas 
heeft de gemeente ons nooit ondersteund maar 
gelukkig is er nu een amendement op de begroting 
opgenomen dat er eenmalig 30.000 euro wordt 
toegezegd. Kunnen we weer twee jaar vooruit!”

Vrijwilliger worden?  

Meer weten?

Stichting AeD Tilburg  

Peter Franken, bestuurslid 

algemene zaken,  

T  06 469 95 443 of  

e info@aedtilburg.nl



in mei bestaat wijkcentrum in De Boomtak 40 jaar. Op Tweede pinksterdag (21 mei)  
gaan de voetjes van de vloer. Onder meer staan op het programma, naast optredens 

van artiesten en Olga Commandeur met de ochtendgym, een actieve markt, een  
pubquiz en een netwerkborrel. Want extra hoogtepunt: de totaal vernieuwde en  

professionele keuken is dan klaar. mogelijk gemaakt door wijkbewoners die samen  
25.000 euro hebben bijeengebracht middels certificaten. Kan het nog mooier?
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“EN DE VOORZITTER  
BaKT DE BITTERBaLLEN!”

40 jaaR in De boomtaK



tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Kers op de verjaardagstaart is het feit dat het In 
De Boomtak voor de wind gaat. In 2011 zag het er 
nog somber uit toen de gemeente de stekker uit 
vijf wijkcentra trok. In De Boomtak zit in een oud 
patronaatsgebouw uit 1913, behorend bij parochie 
Het Heilig Hart en is sinds 1978 het bruisend 
middelpunt van de Bomenbuurt. Het bestuur besloot 
met stevige steun van de wijk, om het beheer zelf 
over te nemen maar de maandelijkse lasten werden 
al snel een probleem. Vrijwilliger Lisette Sweep: 
“De stichting heeft het voor elkaar gekregen om in 
2015 het gebouw van de gemeente te kopen tegen 
een coulante prijs van twee ton. Daarvoor werd een 
coöperatie opgericht. Een lening afsluiten bij de bank 
was toen mogelijk en voor het resterende bedrag van 
€75.000 zijn certificaten uitgegeven.” Voor 100 euro 
konden wijkbewoners  een certificaat kopen tegen 
3% rente, wat na 5 tot 15 jaar wordt terugbetaald. Zo 
werd In de Boomtak een pionier op het gebied van 
zelfbeheer.  

ALLES IN EIGEN HAND HOUDEN
De verkoop van certificaten werd zo’n succes dat 
die vorig jaar is herhaald om de nieuwe keuken 
mede mogelijk te maken. Bovendien vraagt het 
onderhoud van een 105 jaar oud pand ook nogal wat, 
vooral als je wilt gaan verduurzamen. Inmiddels zijn 
vertegenwoordigers van buurthuizen uit het hele land 
komen kijken naar dit inspirerend voorbeeld. 

Kortom, alle reden voor een feestje. Vrijwilligers 
Lisette, Loes Vos en Patrick Horvers zijn druk 
met de voorbereidingen. Lisette: “Er zijn heel 
veel verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld de 
maandelijkse 55-plus middag, de  kinderdisco, 
de fietstocht maar ook de pubquiz of Live In De 
Boomtak. En wekelijks is er een wijkwandeling, de 
handwerkmiddag, biljarten en koersbal.” Loes: “Het 

succes van de certificaten onderstreept dat het 
buurtcentrum wordt gedragen door een grote en 
betrokken achterban in de wijk. Na drie jaar kunnen 
we spreken van een goed draaiend wijkcentrum dat 
beheerd wordt door 40 vrijwilligers. Problemen met 
Repair Café? Nou dan gaan we het toch zelf doen. Voor 
ons gevoel is het ook beter om alles in eigen hand te 
houden. We hebben nu een eigen biljartvereniging en 
met onze nieuwe keuken gaan we zelf wijklunches en 
(1 x per week) een driegangen menu verzorgen onder 
begeleiding van Resto van Harte.”

JE ERTEGENAAN BEMOEIEN
Uit een enquête in 2014 bleek dat de veelal oudere 
bewoners graag hulp wilden bij kleine klussen maar 
ook dat er behoefte was aan meer sociale contacten 
in de wijk. Inmiddels fungeert het wijkcentrum als 
een huiskamer voor de buurt waar mensen om hulp 
kunnen vragen bij kleine karweitjes  maar ook bij  het 
invullen van formulieren. En natuurlijk gewoon binnen 
kunnen wippen voor een bakkie koffie, een praatje en 
een puzzel. Vrijwilligers zijn hier, nog meer dan elders, 
de motor van In De Boomtak. Lisette: “Ons motto is: 
komt een vrijwilliger met een leuk idee en is er animo 
voor, dan gebeurt het. Iedereen bemoeit zich overal 
mee maar dat is tegelijk onze kracht.” Eenzaamheid in 
de wijk hoeft zo geen probleem meer te zijn. Lisette: 
“Wordt vrijwilliger bij De Boomtak! Onze drukbezette  
Kerstbrunch was zo geslaagd dat er meteen werd 
geroepen om een Paasontbijt.” Patrick Horvers 
tenslotte: “Is er even een tekort aan vrijwilligers dan 
springen bestuursleden bij. Waar bakt de voorzitter de 
bitterballen zo bruin als bij ons In De Boomtak?”

Wijkcentrum In De Boomtak, 

Boomstraat 81, T 543 09 20

E: info@deboomtak.nl

Openingstijden:  

ma-vr van 8.00 – 23.00 uur  

& za van 11.00 – 12.30 uur 
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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

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.
P GRATIS  Pastoor van Beugenstraat 35  5061 CR  OISTERWIJK   tel. 013-5284815

OPENINGSTIJDEN:
 

maandag 13-18u
dinsdag t/m vrijdag  10-18u

zaterdag  10-17uinfo@kooskluytmans.nl

www.kooskluytmans.nl

Verzorgingsbedden
Mooie en praktische bedden van hoge kwaliteit die uw gemak 
dienen.  Verschillende modellen zijn mogelijk in 1-persoons en
2-persoons uitvoeringen, waarbij de 2-persoons uitvoeringen
ook nog vaak verrijdbaar geleverd kunnen worden.
Ook voorzien van een elektrisch verstelbare bedbodem en soms
is een bedliis een bedlift mogelijk.

Relaxfauteuils met sta-op-hulp
De relaxfauteuils van Meubelfabriek De Toekomst zijn 
op maat leverbaar en met al de gewenste verstel-
functies, zoals de sta-op-hulp motor en de elektrisch 
verstelbare rugleuning en voetenbank.

Bankstel op maat
De maaDe maatwerk zitmeubelen van New Sity bieden al de 
aanpassingsmogelijkheden om uw juiste zitcomfort 
te leveren. Zo zijn er bij ieder model schuifzittingen 
leverbaar, waardoor u altijd de juiste diepte van de zit 
zelf kunt instellen.

WIJ STAAN KLAAR VOOR UW COMFORT



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

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

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. 

@

kiezen
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a�everen

koelen

smakelijk eten!

@
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koelen

smakelijk eten!

Kiezen 
Keuze uit ‘Puur voor U’ producten (in 
losse verpakkingen) of  ‘Menu op maat’. 

Bestellen
Bestel via menukaarten, 
bestelformulieren of op internet.

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

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

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

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

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

Met gemak een goede 
maaltijd thuis

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!









DOe eeNS IeTS LeUkS  
vOOR UW kLeINkINDeReN!

… en dan bedoel ik niet een dagje naar de Efteling, 
maar het doen van schenkingen of het betrekken van 
de kleinkinderen bij de vererving van uw nalaten-
schap.

U kunt jaarlijks aan ieder kleinkind belastingvrij een 
bedrag van € 2.147 schenken, en ieder kleinkind 
kan belastingvrij € 20.371 van u erven. Meer is ook 
mogelijk, maar dan moet er over het meerdere boven 
de vrijstelling schenk- of erfbelasting worden betaald. 
Over de eerste € 123.248 moet 10% belasting worden 
betaald en daarboven 20%. De genoemde bedragen 
gelden voor het jaar 2018, de tarieven worden elk jaar 
geïndexeerd.

Het inschakelen van de kleinkinderen kan een 
aardige belastingbesparing opleveren. We nemen als 
voorbeeld mevrouw De Oude; zij is weduwe en heeft 
een zoon, die drie kinderen heeft. Mevrouw De Oude 
heeft een vermogen van € 300.000. Zonder testament 
erft haar zoon bij haar overlijden de gehele € 300.000. 
De verkrijging van de eerste € 20.371 is vrijgesteld, 
zodat hij over € 279.629 erfbelasting moet betalen. De 
snelle rekenaar komt tot de conclusie dat de zoon  
€ 43.600 aan belasting verschuldigd is.

Stel nu dat mevrouw De Oude een testament zou 
hebben gemaakt en daarin aan de kleinkinderen 
het belastingvrije bedrag van € 20.371 zou hebben 
vermaakt. De kleinkinderen hoeven over hun 
verkrijging geen belasting te betalen, zodat driemaal 
€ 20.371, ofwel € 61.113 belastingvrij vererft. Wat 
de kleinkinderen erven, erft de zoon niet, zodat zijn 
verkrijging € 238.887 is. Hij hoeft nu “nog maar”  
€ 31.378 te betalen, zodat het inschakelen van de 
kleinkinderen een belastingbesparing van € 12.222 
oplevert.

flInke beSpARInG
Een bijkomend voordeel is, dat dit vermogen al bij 
de kleinkinderen zit, en dus later niet via de zoon 
naar hen vererft. Als de kleinkinderen niet waren 
ingeschakeld zou de erfenis van de zoon immers  
(€ 61.113 -/- € 12.222) € 48.891 groter zijn geweest. Als 
we aannemen dat de kleinkinderen in de nalatenschap 
van hun vader ook 20% erfbelasting betalen, dan 
levert het testament van mevrouw De Oude bij het 
overlijden van haar zoon een aanvullende besparing 
van € 9.778 op. Het testament van oma kan dus tot een 
totale belastingbesparing van € 22.000 leiden!

Kortom, de kleinkinderen laten meedoen kan aardig 
wat geld opleveren! Hetzelfde geldt, als oma tijdens 
leven aan de kleinkinderen schenkingen doet. 
Haar erfenis is dan kleiner, zodat haar zoon minder 
belasting betaalt, en ook in dat geval vererft er t.z.t. 
minder van zoon naar kleinkinderen, omdat een deel 
van het vermogen in feite “een generatie overslaat”.  
Tal van variaties op dit thema zijn mogelijk. 

De constructie kan ook worden toegepast als er geen 
afstammelingen zijn, maar broers en zusters erven; 
aan neven en nichten kan per persoon belastingvrij 
€ 2.147 worden vermaakt, hetgeen ook weer bij de 
broers en zusters de hiervoor omschreven dubbele 
belastingbesparing oplevert. U ziet het, met enige 
creativiteit kan een dusdanige belastingbesparing 
worden bereikt dat er heel wat bezoeken aan de 
Efteling van overschieten!

Vraag uw notaris om meer informatie!

Juridische informatie

tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij
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DIGITALe vRIeNDSCHAPSbANk!
Alle activiteiten kun je natuurlijk helemaal zelf sturen. 
Die variëren bijvoorbeeld van een bezoek aan het 
Amsterdamse Light Festival, uitwaaieren op het 
strand, dansen, het maken van wandelingen of samen 
eten tot de Klup vrijdagmiddagborrel. Alleen voor 
de Randstad? Nee hoor, de Eindhovense Braboborrel 
werd enorm druk bezocht.

De ervaringen zijn positief, zie hier de reacties: “Door 
mijn scheiding raakte ik mijn kennissen kwijt. Maar 
nu heb ik weer wandelmaatjes, een danspartner 
en gezelschap bij de borrel.” “Het schonk mij 
gezelligheid, warmte en veel dierbare vriendinnen!” 
“Het is laagdrempelig en je ontmoet zo leuke 
mensen die mijn leven sociaal en cultureel hebben 
verrijkt.” Kortom, Klup is een actieve community voor 
50-plussers in Nederland met al meer dan 15.000 
connecties die groeit in rap tempo.

Kortom: je kunt de gezelligheid opzoeken  
waar en wanneer je maar wilt!

Klup is een applicatie, beschikbaar voor IOS (Apple) en/ 

of Android (Google). Via de site www.kluppen.nl kun je de 

app downloaden op je smartphone of je tablet. Vragen of 

feedback? Stuur dan een mail naar help@kluppen.nl  

of info@kluppen.nl

De Draad |  19  

Tinder kennen we allemaal maar laat er nu ook iets 
dergelijks zijn voor actieve vijftigplussers. Klup heet 
de app, waarmee senioren in een wip nieuwe vrienden 
kunnen maken.

Net als Tinder kunnen gebruikers een foto uploaden 
en aangeven naar wie ze op zoek zijn. Je kunt iemand 
‘liken’ in je nabije omgeving en is de interesse of 
hobby wederzijds, dan heb je een match en kun je 
gaan chatten. Klup richt zich in eerste instantie op 
de nieuwe generatie senioren die gewend is om 
met tablets om te gaan. Maar ook mantelzorgers 
en thuiszorgorganisaties kunnen via Klup met hun 
cliënten leuke dingen doen. Het gebruik is gratis en er 
wordt rekening gehouden met de privacy.

Het problematiseren van het begrip ‘eenzaamheid’ is 
niet de manier om de doelgroep enthousiast te maken 
voor het product, zeggen Klup-oprichters Michiel van 
den Berg en Michelle Wolters. Klup is dat wel. Toen 
Michelle’s vader er alleen voor kwam te staan en een 
aantal jaren geleden moest verhuizen van Brabant 
naar Amsterdam kwamen ze op het idee. Er moest 
toch zeker een eigentijdse, leuke en online manier zijn 
om ook dáár de Brabantse gezelligheid te vinden en 
het daarbij horende netwerk? Zo ontstond Klup.

puRe vRIenDScHAp
Een belangrijk verschil met Tinder is dat het bij 
Klup puur gaat om het tot stand brengen van 
vriendschappen en niet van relaties; de app is dan ook 
niet per se gericht op alleenstaanden. 

NIEuWE 
app KLup:



SJeF 
GAAT 
LOS!

Tot sociaal werker van 

het jaar is uitgeroepen 

Sjef van der Klein uit 

Tilburg! Sjef werkt 

sinds vijf jaar voor 

ContourdeTwern in 

het Tilburgse stadsdeel 

de Reeshof en werd 

in het juryrapport 

geroemd om zijn inzet, 

ondernemingslust 

en vernieuwende 

initiatieven.

tekst Betty Montulet / fotografie Joep Eykens

Als nationaal en lokaal ambassadeur van het sociaal 
werk, wat hij een jaar lang mag zijn hebben ze aan 
hem een goeie. Sjef straalt plezier uit in zijn werk: “Ik 
ben hartstikke trots op mijn werk en praat er graag 
over. Ik krijg daar energie van en dat werkt blijkbaar 
aanstekelijk.” Als jong menneke al ontwikkelde Sjef 
met vallen en opstaan zijn sociale behendigheid. Met 
het goede voorbeeld van ma (inrichtingswerk) en pa 
(sociaal werker) voor ogen: “Ik kom zelf uit Woensel 
West, een achterstandswijk in Eindhoven en heb daar 
misschien wel geleerd om te ‘levelen’. Dat wil zeggen 
dat je op alle niveaus effectief kunt communiceren, 
zowel met de directeur als de bewoner om de hoek. 
Een eigenschap die in dit werk goed van pas komt. 
Maar het was nou niet zo dat ik op mijn 10e al sociaal 
werker wilde worden. Eerder profvoetballer!”

pact tegen eenzaamheiD
Als spil in het wijknetwerk stond de pas 26-jarige 
Sjef aan de wieg van ontmoetingskamer Vergeet Me 
Niet, een laagdrempelige inloop boven lunchroom 
De Groene Vlinder. Een initiatief dat tot stand 
kwam in samenwerking met Gezondheidscentrum 
Reeshof, de teammanager van de wijkverpleging en 

de dementieconsulent van De Wever Thuis. Omdat 
een specifieke groep ouderen vereenzaamt in de 
wijk. Sjef: “Vergeet-me-niet is een gezellige plek 
waar ouderen met geheugenproblemen of een klein 
netwerk lekker zichzelf kunnen zijn. Dit is niet zo 
beladen. Aangesproken worden op wat je nog wel 
wil en kunt voelt toch anders dan een gang naar de 
geïndiceerde dagopvang.” Het goede contact tussen 
het medisch en sociaal domein in de wijk is een van 
de dingen waar hij heel blij van wordt, zegt Sjef. 
Want hoe gaat dat? Via een praktijkverpleegkundige 
kwetsbare ouderen komt hij in contact met een 
mevrouw met geheugenproblemen; ze gaan bij 
haar op huisbezoek en daarna introduceert Sjef 
haar bij de geheugenfitness, geschikte activiteiten 
in wijkcentrum Heyhoef en bij ontmoetingskamer 
Vergeet Me Niet en je ziet mevrouw opbloeien. Sjef is 
ervan overtuigd dat je door het verknopen van sociaal 
werk en medische zorg een goeie stap zet in het pact 
tegen de eenzaamheid.

opStapbuS vooR ieDeReen
Want de eenzaamheid neemt toe, ook in de Reeshof. 
Volgens Sjef kun je zonder werk of dagbesteding 
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erg verloren raken achterin het stadsdeel. Veel 
wijkvoorzieningen zitten immers rond De Heyhoef: 
“Aan de andere kant gebeurt er ontzettend veel in 
de Reeshof en worden er veel nieuwe activiteiten 
opgezet. Binnenkort gaan we starten met een 
inloop voor weduwen en weduwnaars, onderdeel 
van het stedelijke Netwerk. Maar ook verenigingen 
en clubs zetten zich 100% in om ontmoeting te 
realiseren, de KBO Reeshof in het bijzonder.” Om 
nog maar niet te spreken van de OPSTAPbus die 
met 600 actieve deelnemers een éclatant succes 
is.“Maar dan nog moet je alle voorzieningen wel 
weten te vinden. Des te belangrijker dat je als 
sociaal werker gevonden wordt en sterk bent in 
netwerken”, zegt Sjef.

De OPSTAPbus is bedoeld om ouderen uit hun 
isolement te halen door tripjes, excursies maar 
ook boodschappentochtjes aan te bieden als 
je minder mobiel bent. Sjef: “Jammer is dat 
sommige uitstapjes best duur zijn. Weliswaar is 
de Meedoenregeling van toepassing maar als je 
echt wil dat iedereen meetelt en meedoet, moeten 
we hier iets op verzinnen.” Zijn oplossing is om 
de tweede bus vol te plakken met stickers van 
sponsors en van de opbrengsten ouderen met een 
kleine portemonnee ook mee te laten delen in 

de fun. Dit moet allemaal nog getoetst en getest 
worden. Sjef steekt sowieso de loftrompet over de 
bezielde vrijwilligers van de OPSTAPbus: “Het zijn 
niet alleen de mensen die rijden en meehelpen bij 
uitstapjes maar ook de jongens die de financiële 
administratie doen naast het plannen, het 
programmeren en de boekingen. Het lijkt soms wel 
een professioneel reisbureau!”

ambaSSaDeuR
Het is lastig om sociaal werk in één zin te duiden. 
Sjef: “Dit werk is zo breed en veelzijdig dat iedereen 
wat anders doet.” Daarom is hij blij dat hij als sociaal 
werker het ambassadeurschap   een jaar lang mag 
uitdragen: “Sociaal werkers treden niet graag op de 
voorgrond. Is er een succesje te vieren dan heeft 
de wijkbewoner dat zelf gedaan en speelden wij 
slechts een bijrol.   Daarom vind ik het prima dat 
er nu een podium is dat de sociaal werker zelf in 
de schijnwerpers zet!” Toch wil ook Sjef één ding 
duidelijk maken: “Het is mooi dat ik gewonnen heb 
maar ik doe het natuurlijk niet alleen. Met al mijn 
collega’s, honderden vrijwilligers, professionals en 
organisaties dragen we er met z’n allen aan bij dat 
we de Reeshof een krachtige en blije wijk maken. 
Wij gaan los!”

De kracht van  
samenwerken!
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LIEFS uIT TILBuRG 
GaaT VOOR DE LIEFDE

Soms ben je zo verliefd en blij, of juist boos en verdrietig, dat je het van de  
daken zou willen schreeuwen. En dat kan nu dankzij het project liefs uit Tilburg 

van singer-songwriters joosje jochems en Wessel maas. Zij luisteren naar je 
liefdesverhaal en vertalen dit naar gevoelige luisterliedjes in country-folk style.  

Deze zomer komt hun cd uit.

tekst & fotografie Hans Peters

Joosje en Wessel vormen sinds 2014 het muzikale 
duo Dear Adam. Hun eerste nummer Tonight 
bereikte meteen de compilatie Alle 14 goed. Hun 
inspiratiebronnen zijn Simon & Garfunkel en Eva 
Cassidy. En daarnaast zijn ze een stel sinds de  
Rock Academie. 

Joosje: “En dat is ook onze inspiratie. Het is zo mooi 
om ons gevoel voor elkaar in muziek te vangen. Dat 
wilden we ook doen met de liefdesverhalen van 
Tilburgers. Want liefde is van iedereen. Daarom dit 
project: wij willen de (liefdes)verhalen van Tilburgers 
aanhoren, vertalen in liefdesteksten en vervolgens 
vastleggen op cd. Waardoor we de verhalen weer 
teruggeven aan de stad en verbindingen leggen 
tussen Tilburgers.”

LIEFDE IS …
De postbezorger, een oude man op een benkske, het 
lieve kassameisje. Joosje en Wessel vroegen zich af: 
‘Hoe ziet hun liefdesleven eruit?’ Wessel: “Hoe kom je 
daar achter? Gewoon, door op ze af te stappen. De 
persoonlijke aanpak werkt het beste. We zijn langs 
buurthuizen, bibliotheek, asielzoekerscentrum en 
verzorgingshuizen gegaan. Daar kwamen de verhalen 
los.” Zoals de man en vrouw die in de vorige eeuw 

van elkaar werden gescheiden door hun geloof. Want 
toen gold immers nog: twee geloven op een kussen, 
daar slaapt de duivel tussen. Joosje: “Liefde is heel 
divers. En hoeft niet altijd over die ene partner te 
gaan. Je kunt liefde voelen voor je hond, je stad, de 
nachtzuster of een grote fan zijn van je oma. Alles is 
liefde. We hebben naar de verhalen geluisterd van 
adoptieouders, van asielzoekers en verplegers en dan 
besef je dat deze mensen je nader zijn dan je denkt. 
Met Liefs uit Tilburg willen we elkaars menselijkheid 
opzoeken en verbinding leggen. Als dat bereikt is, is 
ons project sowieso geslaagd.”

Natuurlijk is liefde niet alleen mooi. Ook liefdes-
verdriet of een breuk kan een grote impact op je 
leven hebben. Wessel: “Op de dag dat we onze flyer 
uitreikten, deed een jongen die na zes jaar door zijn 
vriendin was verlaten, zijn verhaal. Liefdesverdriet 
brengt de poëet in je naar boven. Hij zei: ‘Liefde is nog 
steeds mijn levensader, ondanks het hartzeer.’ Of een 
vrouw die getuigde als mens gegroeid te zijn dankzij 
haar man. Die uitspraken zijn voer voor onze liedjes.”

TERuG NaaR DE BRON 
En hun liefde? Joosje: “Door er heel veel voor elkaar 
te zijn, te steunen en te delen. We hebben een zeer 
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druk bestaan. Dan is het een kunst om ruimte voor 
elkaar te vinden in die hectiek.” Dat kun je wel 
zeggen! Joosje is onder meer zangdocent bij het 
Factorium, op de Rock Academie en heeft haar 
eigen muziekschool Popwise in Oisterwijk. Wessel 
is daar gitaardocent maar ook onderdeel van de 
musical Bella Italia die nu door het land toert. 
Daarnaast ook nog tijd te vinden voor Dear Adam 
en Liefs uit Tilburg is al een prestatie op zich. Wessel 
(lacht): “Maar dit jaar maken we wel tijd vrij voor 
onze zomerse bruiloft in country-folk style!”  

Voor Liefs uit Tilburg deden ze een aanvraag bij 
het Makersfonds van de gemeente Tilburg. Die 
werd gehonoreerd met 7.500 euro. Wessel: “Daar 
kunnen we goed mee uit de voeten. We kunnen 

nu de studiohuur en de productiekosten van de cd 
betalen. Maar ook zonder geld waren we hier mee 
doorgegaan. Dit project ligt ons zo na aan het hart, 
we hebben liefde voor de liefde.” Inmiddels lopen 
ook andere kunstenaars warm voor Liefs uit Tilburg. 
Joosje: “Fotografen, theatermakers, muzikanten, 
pianisten hebben ons al benaderd om samen te 
gaan werken. Het is een zwaan-kleef-aan-effect. We 
kijken eerst goed wat we zelf kunnen behappen 
want het project kost veel tijd. Deze zomer willen 
we de cd uitbrengen. De eindvoorstelling houden 
we in Paradox. Maar omdat dit podium voor 
sommige vertellers te ver van hun bed is, gaan we 
terug naar het verzorgingshuis om hun verhalen te 
vertolken. En ze zo aan hen terug te geven. Dat is 
ons voornemen.”

 Zie ook www.liefsuittilburg.com

Op 2 juni wordt de CD ‘Liefs uit Tilburg’ uitgebracht en dat willen ze 

graag met u vieren in Paradox. Erbij zijn?  Boek dan tickets via  

www.paradoxtilburg.nl. Zaal open: 19.30 uur.  

Aanvang: 20.30 uur. Entree: €10,-



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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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
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BUURTEN

BUURTEN

Ronald Peeters

Verkrijgbaar in de boekhandel of te 

bestellen via www.boekenfabriek.nl

€17,50

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.

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

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.

 PERSOONLIJKE BEDIENING 
Wij helpen u graag bij het maken van uw 
keuze en met het passen van uw kleding.



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 in 
Stokhasselt II, deel van 
Tilburg-Noord. Aan het 

Bizetplantsoen bewoont, 
samen met zijn vrouw 

Mirjam, accountant 
jan Kerkhofs (71) een 

‘tweekapper’.

In Tilburg wordt Jan op handen gedragen als vrijwillige steun en 
financiële toeverlaat van tal van instellingen en organisaties. Wie is 
deze man, die ook nog in een folkband speelt? 

De ‘goudkust’, zo wordt dat zuidelijke deel van ‘Noord’ in de 
volksmond wel genoemd. “Hier wonen echt niet enkel rijkelui 
hoor”, aldus Jan. “Het is een mooie mix. En laten we hopen dat dit 
zo blijft.” Dat laatste spreekt hij met enige zorg uit. Sinds bekend 
is dat de Marokkaanse vereniging MAST aan de rand van de buurt 
een leegstaande sportkantine gaat betrekken, heerst er namelijk 
onrust. Met handtekeningen trachtte de buurt de vestiging tegen te 
houden. Tevergeefs. “MAST heeft een historie van overlast. Dan krijg 
je protest”, is Jan daarover niet verbaasd. “Afwachten hoe het gaat. 
Als die mensen zich goed organiseren en rustig blijven, is het geen 
probleem”, relativeert hij. 

Al sinds hun trouwen in 1971 wonen de Kerkhofs in Tilburg-Noord. 
Eerst in een flat aan de Sweelincklaan, toen in een rijtjeshuis aan 
de Willem Pijperstraat en sinds 2001 aan het Bizetplantsoen. De 
kinderen, zoon en dochter, zijn al lang en breed het huis uit. En 
intussen zijn er drie kleinkinderen. Jan is gepensioneerd, maar heeft 
genoeg om handen. “Het is geen moment saai.” Tilburg-Noord, in het 
bijzonder Stokhasselt, heeft het etiket van probleemwijk. “Dat klopt”, 
zegt Jan. Hij heeft er ook een theorie over: “In elke Vinex-wijk zie je 
dat het eerst gebouwde deel op zeker moment het ‘slechtste’ stuk is, 
ook al doordat mensen slechts deels kans zien om door te stromen. 
In de Reeshof zie je precies hetzelfde.” 

Ragazzi en heating
Hij woont al lang in ‘Noord’ maar is een kind van ‘Zuid’. Geboren 
in wat nu de Generaal Winkelmanstraat is, groeide hij op in 
Jeruzalem, in Tilburg de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk. In 
de Caspar Houbenstraat runde zijn vader een winkel in radio- en 
televisie-attributen. Echtgenote Mirjam leerde hij bij Ragazzi 
kennen. Nu vergeten maar in de jaren zestig een gerenommeerde 
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HET LEVEN VaN  
EEN ACCOUNTANT is 
NOOIT SaaI…

tekst Toine van Corven 
fotografie Hans Peters

VOOR DE DRAAD ERMEE



badmintonclub, uitkomend tegen de top van 
Nederland. Zo niet Jan, die was meer van de 
beatmuziek. Ouderen herinneren zich uit die 
jaren ongetwijfeld The Mental Bats en Les 
Cruches. Maar je had ook folkband Heating 
met Jan Kerkhofs op basgitaar. De band, 
New Heating, treedt zelfs nog steeds op, met 
twee zangeressen en als repertoire covers 
van The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young, 
The Eagles, die sfeer. In het najaar speelt New 
Heating in Bosvreugd. Samen met The Mental 
Bats, The Stews en Cross Over, stuk voor stuk 
legendarische Tilburgse bands.

philipS vliegDienSt 
Van een saaie accountant kun je hier niet 
spreken. Waarom denken veel mensen 
trouwens dat administratie saai is? “Enkel 
optellen en aftrekken is ook saai”, weet Jan. 
“Maar het gaat natuurlijk om wat er achter de 
cijfers schuilt. Telkens zijn dat weer andere 
interessante werelden.” Zijn carrière begon in 
1967 als boekhouder bij Philips. Het vak beviel 
hem direct, hij zette het op een studeren en 
klom gestaag hoger op. Het werk was verre 
van saai, al helemaal niet toen hij drie jaar 
op vliegveld Welschap was gestationeerd. 
De Philips Vliegdienst beschikte er over acht 
vliegtuigen en een helikopter. En als Jantje 
eens wilde vliegen, was dat geen enkel 
probleem. In 1972 verruilde hij Philips voor  
een baan bij wat later accountantskantoor 
 BDO zou worden. Hij klom er op tot partner  
en ging in 2011 met pensioen. 

‘Financiële’  
vRijwilligeRS gezocht
Sinds vele jaren, ook toen hij nog fulltime werkte, 
besteedt Jan Kerkhofs veel tijd aan vrijwilligerswerk. 
Een hele lijst van clubs en instellingen hielp hij 
als penningmeester uit de brand. La Poubelle, 
Brabant Koor, Tilburgse Kunststichting, Peerke 
Donders en ook… dit blad. Veel te veel om op te 
noemen. Is administratie een ondergeschoven 
kindje bij ideële clubs? “Dat niet maar ze wordt 
wel steeds belangrijker, bijvoorbeeld doordat 
de fiscus tegenwoordig strenge eisen stelt aan 
organisaties die giften ontvangen. Tegelijkertijd 
wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te 
vinden met kennis van financiële zaken.” Hij 
roept daarom collega’s op ‘maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’ te nemen: “Je krijgt er veel 
voor terug. Mooie contacten vooral.” Wat vindt 
hij van Tilburg tenslotte? “Een prima stad, goed 
in ontwikkeling.” Een mooi voorbeeld vindt hij de 
Spoorzone. “Heel goed dat Fontys daar destijds niet 
naartoe is gekomen. De variëteit die er nu ontstaat, 
zal straks een zegen blijken.”

De kracht van de vrijwilliger
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NIeUWS
GAReN

BLauWE TuINEN 
Stichting Op Groene Voet, de gemeente en  
Atelier GroenBlauw dagen dit voorjaar inwoners 
met een tuin uit om deze water- en klimaat-
vriendelijker te maken: ‘blauwer’ dus. Het program-
ma Blauwe Tuinen wil inwoners inspireren om 
met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Het 
programma duurt drie jaar en wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
In 2019 richt Blauwe Tuinen zich op scholen en in 
2020 op bedrijven. Elk seizoen eindigt in de herfst 
met een prijsuitreiking voor diegenen die hebben 
laten zien dat zij hun tuin echt watervriendelijker 
hebben gemaakt. Kijk voor tips op  
www.huisjeboompjebeter.nl

ZINGEN VOOR jE LEVEN 
Voor de leden van het Zingen voor je Leven-koor is 
het leven minder vanzelfsprekend dan voor andere 
koorleden. Want het koor bestaat uit zangers die 
direct of indirect met kanker te maken hebben. 
“Zingen met emotie, energie en groepsgevoel is de 
kern van ons koor”, aldus dirigent Don Henken, “we 
maken muziek die mensen raakt, zoals ons lijflied 
‘Leef ’ van Sarah Bettens.” Muziektherapeut Anneke 
Naaijkens-Doek: “De groep geeft ook veiligheid. 
De meeste koorleden hebben aan een half woord 
genoeg. En je hoeft niet je hele verhaal te vertellen 

om de muziek van toegevoegde waarde te laten 
zijn.” Het Zingen voor je Leven-koor werkt samen 
met Inloophuis Midden-Brabant, waar mensen 
samenkomen die met kanker te maken hebben 
gehad. Het koor repeteert op donderdagmiddag 
in de even weken van 13.00 – 15.00 uur in het 
Inloophuis, Wilhelminapark 29 te Tilburg.  
Kosten: €3, - per keer. Heb je iets met kanker  
te maken en wil je meezingen?  

Meld je dan aan via T 013 785 16 81 of  
E info@inloophuismiddenbrabant.nl

DiGi-CAFé iN  
WijKCENTrUm ‘T sANT
Heb je vragen over je computer of over internet?
Iedere woensdagmiddag, tussen 13:30 en 15:30 
uur kun je hiervoor terecht in het Digicafé in 
Wijkcentrum ’t Sant. Regelmatig behandelen wij in 
het Digi-café een bepaald thema. Op woensdag 16 
mei is dit: ‘Het belang van updaten van je computer 
en antivirus’. Vanaf 14:00 uur is een mediacoach 
aanwezig om je hier alles over te vertellen.
Locatie: Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74, 
Tilburg

Tijd van 13:30 tot 15:30 uur.  Vanaf 14:00 uur  
is een mediacoach aanwezig.

BEWEGEN OM GEZIEN TE WORDEN
Dit is een speciaal bewegingsprogramma voor 
55-plussers met een visuele beperking. Dat gebeurt 
iedere maandag van 13.30 – 14.30 uur in MFA 
Het Spoor waarbij zowel wandelen, gymnastiek, 
verbeteren van kracht en lenigheid, zowel als 
lichaamsbesef aan bod komen. 

Ook deelnemen?  
Meld je aan bij Ester Rosmolen, E ester.rosmolen@
tilburg.nl of 06 154 79 438 of Jannie Haverkamp,  
E janniehaverkamp@contourdetwern.nl  
of T 013 542 16 64 of 06 264 71 168.



Op STap MET DE OpSTapBuS
De OPSTAPbus is een mobiel ontmoetingspunt 
voor 65-plussers uit Tilburg, Berkel-Enschot 
en Udenhout. Met de bus worden wekelijks 
65-plussers thuis opgehaald voor een uitstapje   
naar bijvoorbeeld In Den Bockenreyder in 
Esbeek, Groenrijk in Tilburg, een palingrokerij in 
Moergestel of een dagje naar naar Scheveningen. 
Of een boodschappenrit naar een winkelcentrum 
in de buurt. De OPSTAPbus is laagdrempelig. 
Bent u 65 en wilt u er ook op uit? U kunt zich 
aanmelden bij het servicebureau op ma, di en 
do tussen 9.00 en 12.00 uur via T 013 – 572 83 
89. Bij inschrijving krijgt u kort uitleg over de 
werkwijze en daarna een introductiebrief. Daarna 
wordt het programmaboekje met uitstapjes en 
boodschappenritten toegestuurd. De OPSTAPbus  
is van ContourdeTwern. Meer info: kijk op  
www.contourdetwern.nl/opstapbus. 

RONDLEIDINGEN  
ONS KONINGSOORD 
Met een mix van oude architectuur en eigentijds 
interieur, is Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 
in Berkel-Enschot een plek vol verhalen. Gids Jack 
van der Sanden van Heemkundekring De Kleine 
Meijerij, kent de voormalige abdij als geen ander.  
1 x per maand op woensdagochtend geeft hij  
gratis rondleidingen in Ons Koningsoord. 

Iedere maand heeft een ander thema. Je kunt 
deelnemen aan de hele reeks, maar je bent ook 
van harte welkom om eenmalig een rondleiding 
bij te wonen. Na afloop van elke rondleiding staat 
er op de tussenverdieping van de bibliotheek 
voor iedereen een kopje koffie of thee klaar. De 
rondleidingen vinden plaats op de volgende data, 
telkens van 11.00 uur tot 12.00 uur:  
6 juni: buitengevels van kloostergebouwen, rondje 
om het klooster en 4 juli: groen van Koningsoord, 
tuinen en bomen. Aanmelden voor de gratis 
rondleiding kan in Bibliotheek Berkel-Enschot of 
via E berkelenschot@bibliotheekmb.nl

16 EN 17 juNI: 
LEKKER NaaR DE BIOBOER
Lekker naar de BioBoer is een evenement met 
prachtige fietstochten langs lokale biologische 
boerderijen. Deze boerderijen hebben daartoe hun 
bedrijf opengesteld voor excursies, workshops, 
plukdagen en rondleidingen. Daarnaast fiets je 
door het Brabantse landschap. De redactie heeft 
voor Brabant route 38 uitgezocht (42 km). Hier  
fiets je vanuit landgoed Bosch en Duin in Udenhout 
langs het nationaal park Loonse en Drunense 
Duinen naar de boerderijwinkels Sprankenhof en 
Dobbelhoeve. Voor meer informatie en fietsroutes 
kijk op: www.lekkernaardeboer.nl

ZONDAG 27 mEi:  
pIuSHaVEN aHOI WaTER OpEN DaG
Stichting Tilburg te Water organiseert deze dag in 
en om de Piushaven van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
Kom kijken naar de historische gastschepen met 
demonstraties van laad- en losactiviteiten, maak 
een rondvaart langs de natuur en de haven, geniet 
van muziek en theater zoals de tangosalon, een 
schipperskoor, barbershop, bigband en singer-
songwriters en vlei neer op de vele terrasjes van 
de Piushaven. Ook voor kinderen zijn er leuke 
activiteiten. De AHOI Water Open Dag is i.s.m. 
De Tilburgse Museumhaven, Kanoclub Tilburg, 
BBsurfers, Forward Motion, TOR, VIDAR en TWV.
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laat uw geheugen u weleens in de steek?
Hebt u iemand in uw omgeving die vergeetachtig is?
valt die zorg u zwaar?
vindt u het belangrijk om zo lang mogelijk in uw eigen 
omgeving te kunnen blijven wonen?
vindt u persoonlijke aandacht en begeleiding 
belangrijk? Dan is convivio iets voor u.

convivio wonen
Goirkestraat 69
5046 Ge Tilburg
 
wonen in de Goirkestraat 
Onze bewoners van de Goirkestraat 69 hebben een 
dagelijks levensritme. Onze medewerkers verlenen 
zorg vanuit een huiselijke relatie. Ze stellen de sfeer, 
behoeften en wensen van bewoners centraal. Met als 
motto:  zorgen dat wat gewoon zou moeten zijn ook 
gewoon is, namelijk persoonlijke aandacht en zorg.
Gezelligheid delen we met iedereen en speciale 
momenten vieren we met elkaar. Zo ontstaat vanzelf  
een ongedwongen samenzijn in een huiselijke sfeer.  
Dit roept veel herinneringen aan vroeger op, wat past  
bij achtergrond en leefwereld van de bewoners.

convivio Dagbesteding 
heeft een ruim pand (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
4. Persbureau (3)

8. Blaasinstrument (8)

11. Vervoermiddel (4)

13. Dicht (3)

14. Kledingstuk (9)

15. Arabische titel (4)

17. Sociaal-Economische Raad (3)

18. Pilaster (4)

19. Plant (5)

21. Bier (3)

22. Rivier in Duitsland (4)

24. Recht stuk van een vaart (3)

27. Azijn (4)

29. Beweging met de tong (3)

31. Masker (3)

33. Rivier in Indonesië (4)

35. Batterij (4)

36. God van de oorlog (4)

38. ‘Daar heb je het _ in de glazen’ (8)

40. Sportief vervoermiddel (5)

42. Blanco (4)

43. Bedrukt katoen (4)

45. Bloedarmoede (6)

49. Hevig (3)

50. Plaats in Overijssel (3)

51. Onpartijdig (8)

52. Mengsel van rook en mist (4)

veRTIcAAl
11. Behulpzaam (6)

2. Inspanning (6)

3. Middelbaar beroepsonderwijs (3)

4. Niet dezelfde (5)

5. Naar beneden (4)

6. Pruimkleurig (5)

7. Bijenhouder (5)

9. Hoofdstad van Italië (4)

10. 100 gram (3)

11. Zeilschip (5)

12. Kunst (Engels) (3)

16. Speech (4)

20. Geliefde van Zeus (4)

21. ‘Voor __ staan’ (3)

23. Sieraad (4)

25. Plaats in Frankrijk (4)

26. Halfaap (4)

Stuur uw antwoord  
voor 8 juni naar:

Redactie De Draad  
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar 
dedraad@contourdetwern.nl

En maak kans  
op een cadeaubon!
Onze Kruiswoordpuzzel.
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Contact gezocht met een of twee dames vanaf 
60 jaar die ook in een scootmobiel rijden, om er 

samen op uit te trekken. Binnen zitten is geen 
optie, graag woonachtig in Tilburg. Brieven onder 

nummer 2018-2-1.

 Vrouw van 74 jaar, wonend omgeving Ringbaan 
West, zoekt een gezellig fietsmaatje. Mijn 

bedoeling is om bij droog weer een of twee 
dagen per week ongeveer 50 km in de omgeving 

recreatief te fietsen. Heb je dezelfde interesse, 
reageer dan onder nummer 2018-2-2.

Een wandeling in de natuur of stad. Een 
gesprekspartner voor een goed gesprek. Een glas 

wijn drinken met een bitterbal. Samen naar een 
theater uitvoering, liefst classic. Samen naar een 

goeie film. Het liefst een niet rokende man|vrouw. 
Wat nog meer? Veel meer, dat komt later wel. Heb 

je dezelfde ideeën? Ik hoop dat het  inspiratie 
geeft om te reageren onder nummer 2018-2-3.

Weduwe van 75 jaar zoekt kennismaking met een 
man tot 80 jaar. Heb brede interesses, rook en 

drink niet. Houd van muziek, lezen, wandelen en 
soms naar de film, een gezellig etentje en af en 

toe een goed gesprek. Ben woonachtig in Tilburg 
en heb internet. Reacties onder nummer 2018-2-4

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

Wandel je ook regelmatig. En loop je graag 
langere afstanden? Dan kun je met ons 
meewandelen op vrijdagochtend om 8.15 uur 
vanaf winkelcentrum de Amer in de Blaak.  
Een goede training voor langere afstanden  
zoals de Nijmeegse 4-daagse. Inlichtingen  
via 06 533 35 790.

OP ZOEK NAAR CONTACT 
VRAAG & AANBOD
TE KOOP

ContaCt

GezoCht | GevraaGd

De DRAAD 
kWIJT ?
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Het Tilburgs Christelijk Gemengd Koor is op 
zoek naar nieuwe leden. Het koor zingt klassieke 
en christelijke liederen. Iedere dinsdagavond 
repeteren we tussen 20.00 - 22.00 uur in een  
zaal van de kapel in de Notre Dame aan de  
St. Oloflaan 1. Informatie: T 013 511 40 57.

Wie kan oude super 8 filmpjes omzetten naar  
een usb stick of CD. Uiteraard tegen betaling.  
Reacties via 06 405 91 415. 

Kaarters gezocht: hoogjassen, rikken en jokeren. 
Iedere eerste donderdag van de maand van 
13.30 - 15.30 uur in wijkcentrum ’t Sant aan de 
Beneluxlaan 74. Meer informatie: T 013 511 57 84.

Senioren biljartvereniging Jeruzalem,  
Caspar Houbenstraat 109, is op zoek naar 
nieuwe leden. Speelniveau niet belangrijk, 
het gaat om de gezelligheid! Maandagmiddag 
competitie en op dinsdag- en donderdagmiddag 
vrij biljarten. Contributie bedraagt € 5,00 
per maand, de vereniging is aangesloten bij 
de Meedoenregeling! Meedoen? Voor meer 
informatie neem dan contact op via  
T 013 536 29 28 of 06 190 29 448.

Voor een museum met religieuze spullen ben 
ik op zoek naar rozenkransen, grote en kleine 
heiligen (beelden), medaillons, wijwaterbakjes 
etc. Heeft u religieuze spullen als hierboven 
beschreven en u wilt daar afstand van doen,  
bel dan naar Joop Knops, 06 127 282 21.

Bridgeclub Contract kan nog enkele spelers 
gebruiken. We bridgen in het SJB gebouw aan de 
Beneluxlaan 76 te Tilburg op donderdagmiddag 
van september tot en met april. Aanmelden bij 
Tonnie Hooijmaijers T 0416 361 846.

Aangeboden: overgordijnen in pasteltinten (roze, 
blauw grijs) 2.40 x 2.30 m (hxb). Vraagprijs € 20,00. 
Tevens paarse jersey overgordijnen voor € 12,00. 
Inlichtingen: 06 445 44 767.

Te koop; zeer goede gehoorapparaten (Strida 
Dura Pro Platinum) met afstandsbediening en met 
verzekering tot 2021. Wegens dementie weinig 
gedragen. Inlichtingen via 06 254 35 143.

Zo goed als nieuw: bolderkar. Tevens een 
Audi accu autootje, met zowel pedalen als 
afstandsbediening. Zeer mooi! Prijs nader overeen 
te komen. Inlichtingen via 06 282 41 722.

Papegaaikooi aangeboden, bijna niet gebruikt. 
Nieuwprijs € 500,00, vraagprijs € 100,00.  
Reacties via T 013 543 19 14.

Jan van Haasterenpuzzels te koop. Nieuwe en 
gebruikte puzzels van 1000 stukjes. Informatie  
en prijzen via 06 221 56 778.

Twee boeken te koop: Tilburg van boven  
1900 – 1980 en Tilburg in beeld 1865 – 1945. 
Samen € 20,00. Interesse? T 013 456 29 96.

Gestoffeerde fauteuil, hoog 95 cm, breed 74, 
zithoogte 44 cm. Rook- en huisdiervrij, heerlijke 
zit. Echt in prima staat. Wegens verhuizing 
overcompleet. Eventueel thuisbezorgd.  
Bel T 06 511 95 198

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  
HélènE WagEnEr

Hélène Wagener (1969, Tilburg) mag je gerust een 

duizendpoot noemen. Ze werkt in de wijkverpleging, 

is getrouwd, moeder van drie dochters en twee stief- 

kinderen én ze schrijft; al jaren haar grote passie. Ze 

schrijft niet alleen artikelen voor het Reeshofjournaal en 

boeken over Tilburg in vroeger tijden maar heeft ook twee 

jeugdboeken en een thriller op haar naam staan. En in juni, 

vlak voor haar 49ste verjaardag, verschijnt De Oorkonde, 

haar tweede thriller. Heel toepasselijk in de Maand van het 

Spannende Boek. “Ik heb altijd een druk leven gehad”, zegt de 

schrijfster die momenteel herstelt van een zware nekoperatie. 

“De afgelopen maanden heb ik veel levenslessen geleerd. Ik 

pluk de dag en geniet intens van alle mooie momenten.” Ze 

leest graag maar geniet vaak nog meer als ze zelf achter haar 

laptop zit. “Het kost me weinig moeite een spannend verhaal te 

creëren”, zegt ze. “Ik ga er helemaal in op... Al op de lagere school 

schreef ik verhalen en tot m’n derde kind hield ik een dagboek bij.” 

Haar nieuwste pennenvrucht speelt zich voornamelijk af op twee 

plekken waar ze zelf ook heel graag verblijft, namelijk Amsterdam 

en Zeeuws-Vlaanderen. “Het boek gaat over de jonge zakenvrouw 

Blanche die verhuist van Amsterdam naar een gehucht in Zeeuws-

Vlaanderen en dan ontdekt dat haar kersverse echtgenoot digitaal 

vreemd gaat. Wanneer ze een filmpje opent in een WhatsApp-

bericht wordt alles duidelijk: haar aartsvijand heeft haar gevonden 

en maakt alles kapot wat Blanche liefheeft.” Hélène had dit boek 

al in 2016 klaar en benaderde zo’n 10 uitgevers. “Pas in maart dit 

jaar kreeg ik een mailtje van de Belgische uitgever Kramat dat ze het 

boek gingen uitgeven als literaire thriller.” Glunderend: “Het wordt in 

juni gepresenteerd in Tilburg, Sluis en bij Scheltema in Amsterdam!”  

Zou je je baan opgeven als het een bestseller blijkt te zijn?

“Dat weet ik niet... ook verplegen is voor mij een passie. En op de website 

van Thebe staan ook een paar verhalen van mijn hand.” Op de vraag of 

ze al bezig is met een nieuw boek, antwoordt ze lachend: “Natuurlijk! 

Ik schrijf het onder pseudoniem met een andere auteur. Dat wordt ook 

weer een thriller.”

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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Wil je gezonder leven en je beter voelen over jezelf? aandacht hebben voor 
zowel je geestelijke als je lichamelijke gezondheid? Bij Feniks zijn er sinds 
kort twee nieuwe activiteiten die gericht zijn op gezondheid.

leKKeR in je vel
Wil je gezonder eten, meer bewegen en je vooral 
goed voelen over jezelf? Meer zelfvertrouwen 
krijgen en minder stressen? En kun je hier wel wat 
hulp bij gebruiken? Dan is Lekker in je Vel iets 
voor jou! Samen met andere vrouwen leer je in 
acht wekelijkse bijeenkomsten de basisprincipes 
van gezond leven en hoe je die in de praktijk kunt 
brengen. Met aandacht voor zowel je lichamelijke 
als je geestelijke gezondheid. Onderwerpen die 
voorbij komen zijn onder meer: gezond eten, 
sporten, valkuilen, het vinden van betrouwbare 
medische informatie, gezondheidsklachten 
herkennen, ontstressen en zelfvertrouwen 
verwerven. Lekker in je Vel wordt georganiseerd 
in samenwerking met Solid Health en Sporten  
bij Steef.

DRomenvang-methoDe
Vind je het lastig om te bepalen wat voor doelen 
je in de toekomst wilt bereiken? Meld je dan 
aan voor een gratis gesprek aan de hand van de 
Dromenvang-methode. Hierbij maak je als het 
ware een foto van je leven: Wat gaat er goed? 
Wat kan beter? Je krijgt snel een beeld van jouw 
mogelijkheden en kansen. Je krijgt hulp waar  
nodig en zet vervolgstappen.

iK ontmoet mij
Een lichaamsgerichte training voor 
migrantenvrouwen. In tien lessen leer je om 
verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. De lessen 
bestaan uit verschillende oefeningen. Het is een 
combinatie van praten, bewegen en dansen. 
Contact met anderen staat voorop. In 10 dagdelen 
worden thema’s behandeld als zorg voor jezelf, 
houden van jezelf en omgaan met gevoelens van 
verdriet en pijn. Je leert beter omgaan met stress 
en controle vanuit je omgeving. Elke les wordt 
afgesloten met een lunch, waarbij er uitgebreid 
wordt nagepraat. Hayal deed mee aan de cursus: 
“die heeft me praktische handvatten aangereikt 
om beter om te kunnen gaan met pijn, stress, het 
stellen van grenzen en daarmee minder ziek te zijn.”

aanmelDen:
voor meer informatie of aanmelden  
kun je mailen naar info@fenikstilburg.nl  
of bellen naar t 013 542 18 96.  
Kijk voor meer informatie op onze  
website www.fenikstilburg.nl en op  
www.facebook.com/Fenikstilburg.

VERBETER jE  
GEZONDHEID BIj FENIKS!

NIe
UW
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MAAK VAN JE OUDE DAG 
EEN NIEUWE DAG

ALLE ZORG EN AANDACHT, ELKE DAG WEER  
Als u niet meer alles zelf  kunt of  door omstandigheden niet meer zelfstandig kunt wonen, vindt u bij  

De Wever uw nieuwe thuis. Op elke locatie geven onze kundige medewerkers alle zorg en aandacht die  

u nodig hebt. Wij begrijpen dat het lastig is om hulp te moeten vragen. Van die verandering maken wij een 

verbetering. Kom gerust eens kijken. U bent altijd welkom. De koffie staat klaar!

Kijk op dewever.nl voor meer informatie.

Als u eind vorig jaar uit eten ging, heeft u het 
vast gezien: de EET met je hart kaartjes op tafel 
bij ruim 50 restaurants in Tilburg. Middels deze 
kaartjes werden de gasten gevraagd om 1 euro 
per tafelrekening te doneren aan Stichting 
Met je hart. Deze stichting organiseert sociale 
ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Een 
campagne waar bewust voor is gekozen, samen 
(uit) eten verbindt en deze verbinding is nu juist het 
doel dat de stichting voor ogen heeft. Mede met 
de opbrengsten van deze actie realiseren zij voor 
zo’n 260 Tilburgse ouderen vele mooie momenten. 
Dit zijn veelal etentjes bij de restaurants maar ook 
grote activiteiten zoals een high tea tijdens Tilburg 

Culinair, een kermisbingo in de bierhal en een 
mooi kerstdiner. 

Donderdag 12 april werd de cheque met het 
eindbedrag van €14.513,90 door burgemeester 
Weterings (ambassadeur van de stichting) 
overhandigd bij hotel Mercure, waar restaurateurs, 
vrijwilligers, ouderen en organisatie bijeenkwamen 
voor de onthulling.

De burgemeester draagt stichting Met je Hart naar 
eigen zeggen een warm hart toe en hij prees de 
vrijwilligers, restaurateurs en de organisatie voor de 
inzet van het goede doel.

EET MET jE HaRT 
rEsTAUrANTCAmpAGNE 
LEVERT RuIM 14.000 EuRO Op



ook vooR menSen meT 
een kleIneR buDGeT een 

elecTRIScHe fIeTS.

De vogue basic vanaf € 1099,00  
(ook in mat zwart en grijs leverbaar)  

met 13a accu!

Watertorenplein 4  
5038NR, Tilburg
T 013 468 32 89

Paletplein 31 
5044JC, Tilburg
T 013 467 47 30

Ton vAn De klunDeRT

Voor onze zwemclub voor mindervaliden 
zijn we dringend op zoek naar

uitbreiding van ons zwemteam.  
Mensen die onze zwemmers in en bij

het zwembad hulp kunnen bieden.
Ben jij degene die ons kan en wil helpen? 

Neem dan contact op met
Henny Buster 06 223 102 38 of  

mail naar hennybuster@gmail.com

vRIjwIllIGeRS 
GezocHT!

wij heten u van 
harte welkom!
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WaT u NOG MOET WETEN 
De Draad nummer 2, 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 de teksten van derden  
zoals in nieuwsberichten & advertenties

DE VOLGENDE DRaaD
De derde  Draad van 2018 wordt verspreid tussen 6 en 13 juli  en de 

 kopij voor deze editie met als thema Weten van Wonen sluit op 8 juni.
Wat is dit nu .. u wilt De Draad NIET ontvangen?  

Maak dit dan kenbaar door uw naam en adres aan ons  
te mailen via dedraad@contourdetwern.nl 

Tevens vernemen wij graag de reden.

GRAAG UW MENING 
Wij horen graag wat u van De Draad vindt. Of misschien heeft 
u een idee voor een artikel / item in een van de volgende 
uitgaven. De thema’s van deze edities zijn: Weten van Wonen, 
Jong en Oud en Liever Thuis. U kunt ook deel uitmaken van ons 
lezerspanel. Dan ontvangt u vijf keer per jaar vers van de pers  
van ons De Draad met een vragenformulier.  
Graag binnen drie weken retourneren.

Contact via redactie De Draad, Spoorlaan 444,  
5038 CH Tilburg of postbus 3078, 5003 DB Tilburg,  
T 013 583 99 99 of E dedraad@contourdetwern.nl

Zie ook onze website,  
wwwdedraadmagazine.nl &  
volg ons op Facebook

DE juISTE OpLOSSING
van de puzzel in Uitgelezen was: BOEKEN!  

De twee gelukkige prijswinnaars zijn:  
de heer A. Verhagen uit Berkel-Enschot en 

de heer of mevrouw H. van Raak uit Tilburg.   

van harte gefeliciteerd met uw prijs!

CoLofoN
Hoofd- en eindredactie
Betty Montulet

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

concept & creatie
Dennis Buster

fotografie
Dennis Buster 
Joep Eijkens
Hans Peters

Acquisitie
Hans Peters

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

Drukwerk 
Gianotten printed media

cover 
Henny en Maykel Buster  
aan het geocachen
 
met dank aan de samen
werkende partners:  
Buro Maks, ContourdeTwern,  
Convivio, Feniks, gemeente Tilburg, 
GGz Breburg, Maaltijdenexpres,  
La Poubelle, RIBW Brabant, Thebe, 
SMO Traverse en De Wever.
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Reacties vooR 8 juni   
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

Ton vAn De klunDeRT



Tijd en aandacht voor u

adres
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg

post
Postbus 3078
5003 DB Tilburg

tel AdviesPunt
013 549 86 46

mail
adviespunt@contourdetwern.nl

internet 
www.contourdetwern.nl

U wordt wat ouder en heeft vragen over veilig wonen
U bent vaak alleen en heeft behoefte aan gezelschap
U maakt zich zorgen over uw buurvrouw
U bent mantelzorger en zoekt informatie over passende 
opvangmogelijkheden

steun
informatie
advies
een maatje

Heeft u een vraag op het gebied van welzijn, wonen, zorg of inkomen en wilt 
u daarover met een deskundige in gesprek? De individueel adviseur bij u in 
de wijk of in het dorp komt bij u langs en neemt de tijd om samen met u uit te 
zoeken waarmee u het best geholpen bent.

Misschien is dat:
• iemand (een maatje) met wie u een keer kunt afspreken
•  informatie over een passende woning of noodzakelijke zorg
•  (emotionele) steun bij de mantelzorg voor uw partner, uw vader of moeder, 

uw kind
•  tips voor een gezellige activiteit in de wijk
•  iemand die u kan helpen met uw administratie of met het invullen van een 

formulier

Het kan van alles zijn. Belangrijk is te weten dat de  individueel  adviseur met u 
meedenkt en samen met u de mogelijkheden bespreekt. De adviseur is in de 
buurt aanwezig, kent de welzijns- en zorgorganisaties en is goed op de hoogte 
van regels en voorzieningen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het AdviesPunt van ContourdeTwern: 
013 549 86 46. Het persoonlijke advies is gratis.

CdT_Ad_DeDraad2.indd   1 10-04-18   15:30


