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Weten van wonen



www.bb-diensten.nl

Telefoon:
013 463 09 20

SPECIALIST IN VERHUIZEN VAN SENIOREN
EN HULPBEHOEVENDE MENSEN
Wij leveren verhuizingen van de oude naar de nieuwe woning,

en daarnaast kunnen wij ook veel extra service bieden. 

Zoals: inpakken/uitpakken, eventueel lampen monteren en 

audio/internet aansluiten.

Ook kunnen we indien gewenst de oude woning weer 

bezemschoon opleveren.

Dit alles tegen scherpe tarieven. We maken graag voor u een

offerte naar uw wensen. Al onze diensten leveren we met veel

zorg en aandacht. We hopen u van dienst te kunnen zijn.

 

MEDIO 2018 WIJZIGT ONZE NAAM IN 
BROCKEN VERHUIZINGEN

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 
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Nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, 
mogen de supermarkten zich wel eens achter 
de oren krabben; zijn die wel zo greyproof? 
Zelf beweren ze van wel. AH zou op ze letten, 
speciaal op eenzame en demente ouderen. Al 
was het maar omdat veel omzet komt van de 
doelgroep die het shoppen daar ziet als een 
uitje. 

Dan is er nog wel wat werk aan de winkel, 
mensen! Controleer je nauwkeurig hoe het 
zit met elke bonus-aanbieding dan is hoon 
je deel. En toets je daarna drie keer zwetend 
een foute pincode in, dan is het ook weer niet 
goed. Want de ellenlange rij achter je moet 
toevallig net over een uur op Schiphol zijn, 
verwacht vanavond twaalf eters of heeft een 
supermarktfobie.

Wat dat betreft mag het een wonder heten 
dat zoveel oudjes een super-marktbezoek 
überhaupt overleven. Een aangepaste 
supermarkt speciaal voor ouderen als de 
Jumbold of de Appier is dus helemaal zo gek 
nog niet. Alle boodschappen staan daar laag.  
In de winkelpaden kunnen drie scootmobiel-
sters naast mekaar gezellig keuvelen terwijl  
het personeel beleefd koffie met koek aanbiedt.  
Op de achtergrond klinkt In The Mood en 
wil je per se die nostalgische havermout 
uit 1955 hebben dan is dat geen enkel 
probleem. Desnoods wordt je haar nog even 
gepermanent terwijl je naar de kassa rolt. Waar 
je je boodschappen gewoon laat opschrijven 
in een beduimeld boekje; dat komt wel goed, 
mevrouwtje! Van pinnen hebben ze hier 
nog nooit gehoord. En smartphones worden 
geweerd dus niemand kan je storen met het 
verzoek of je ff je drie in de haast vergeten 
kleinkinderen bij Schiphol wil afzetten. 

Zo kan het dus ook. Fijne zomer!

Betty Montulet
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EigEn rEgiE  
staat voorop!
De verbouwing van sMo traverse aan de reitse Hoevenstraat is in volle gang. 
gebouw Een (van de vier!) is inmiddels bewoond en de rest volgt. Het pand is  
transparant en open en dat is ook waar traverse anno nu voor staat, aldus 
communicatieadviseur Hanneke schrauwen. namelijk voor een nieuwe manier  
van wonen en begeleiden waarbij bewoners de regie over het eigen leven  
overnemen. Zoals in het geval van Jacob en Bram.

tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

In gebouw Een huizen volwassenen die 
langdurig dak- en thuisloos zijn en kampen met 
psychosociale problemen. Binnenkort volgen 
bewoners die meer zorg vragen naar Gebouw Drie. 
Hanneke: “We benoemen de gebouwen expres zo 
neutraal. Geen etiketten meer want   belangrijker 
dan hoe cliënten binnenkomen is, hoe ze weer 
de weg terug naar de maatschappij  vinden.” In 
gebouw Een heb je een eigen kamer waar je zelf 
verantwoordelijk voor bent. Je kunt voor jezelf of 
samen koken in de gezamenlijke keuken of iets 
bestellen. Het is helemaal aan jezelf. Hanneke: 
“Waar nodig zit er passende begeleiding op want 
de een is zelfstandiger dan de ander.” 

EEn plEk ondER dE zon
Buiten in het zonnetje aan een picknickbank 
zitten Jacob en Bram, die open staan voor  vragen 
van De Draad. Waarom wonen zij hier? Jacob 
(70) werkte jarenlang in het ETZ als technisch 
medewerker maar na een scheiding en eenmaal 
in de VUT ging het hopeloos mis. Hij kwam in de 
financiële problemen, kreeg een huurachterstand 
en werd uit huis gezet. Daarna sliep bij vrienden 
en liep op straat rond. Jacob: “Alcohol haalde 

toen een beetje de scherpe kantjes ervan af.” 
Dankzij vrijwilligerswerk kwam hij in contact met 
de RIBW. Die verwees hem door naar de huisarts, 
GGzBreburg en Traverse. Jacob: “Maar het leven 
in de crisisopvang aan de Gasthuisring viel me 
heel zwaar. Op een zaal met 26 man, allemaal 
met net zo’n rugzak als ik. Door al die regels waar 
je je aan moest houden kreeg ik weer last van 
mijn jeugdtrauma’s.” In 1951 hoorde Jacob bij 
de eerste gezinnen van KNIL-militairen die naar 
Nederland werden geëvacueerd en in woonoord 
Lunetten terechtkwamen. Op de plek van Kamp 
Vught, een voormalig concentratiekamp. Jakob: 
“Het kampleven was keihard. De omgeving was al 
naargeestig maar dat was het niet alleen. Ik ben 
met keiharde hand opgevoed want ook gewoontes 
en tradities neem je mee. Als je meer slaag dan 
liefde krijgt gaat het onherroepelijk mis met je 
zelfvertrouwen. Uiteindelijk moet je de tol betalen 
voor die trauma’s en daarom zit ik nu hier.” 

opbloEIEn
Via EMDR (Eye Movement, Desensitization & 
Reprocessing)-therapie leert hij om trauma’s te 
verwerken en er mee om te gaan. Vanaf februari 

WONEN BIJ TRAVERSE



EigEn rEgiE  
staat voorop!

zit hij in Gebouw Een en is hij helemaal op zijn 
plek. Jacob: “De eerste nacht heb ik elf uur aan 
een stuk geslapen. Eindelijk rust.” Jakob bloeide 
enorm op. Hij helpt in de gemeenschappelijke 
keuken, kent iedereen, is ook aspirant lid van 
de cliëntenraad en hoopt door te stromen als 
aspirant beveiliger. En een eigen huis? Jakob: 
“Eerst mijn schulden afbetalen, daarna zien 
we wel. Ik zit hier goed. Wel ben ik vrienden 
kwijtgeraakt doordat ik hier woon. Sommige 
mensen zijn nu eenmaal bevooroordeeld maar 
ik denk er anders over. Dit kan immers iedereen 
overkomen. Het leert je wel te relativeren en je 
doet een dijk aan mensenkennis op.” 

SlApEn In hET wIld
Bram (42) leefde zo’n zes jaar op straat voor hij 
zich meldde bij Traverse. Hij kwam rond van een 
daklozenuitkering. Ook hier weer het verhaal 
van schulden waarop uithuiszetting volgde. Na 
gesol met een wietplantage raakte hij auto en 

baan kwijt en sliep hij ’s nachts in de bossen 
bij Waalwijk. Overdag onderhield Bram zijn 
sociale contacten. Terugkijkend denkt hij dat 
zijn situatie nog best te verhelpen was: “Maar je 
ziet het totaalplaatje niet meer. Je modus staat 
op overleven. Je went eraan en berust er in. 
Het had ook wel iets romantisch. Dan werd je 
wakker en stond er een hertje naar je te kijken. 
Mooi ja, maar ‘s winters  werd je wakker met een 
halfbevroren voet!” Nadat hetzelfde verhaal met 
een nieuwe vriendin in schulden zich herhaalde, 
besloot Bram orde op zaken te stellen. 

TERuG op dE lAndkAART
Sinds woont hij in het gloednieuwe Gebouw 
Een. Bram: “En opmerkelijk snel verscheen Bram 
weer op de landkaart. In de bijna zeven jaar tijd 
was er niks afgezegd en ook niks betaald.   Maar 
wonderbaarlijk genoeg; er stond ook  niets open 
bij de belasting en bij het CJIB (Centraal Justitieel 
Incasso Bureau). Alleen bij de VGZ stond een 

>>>>

ik kom weer helemaal in m’n kracht



schuld open van mijn ziektekostenverzekering, 
daar heb ik een betalingsregeling voor. Zo, heb ik 
even mazzel gehad!” Met zijn Persoonlijk Coach 
regelde hij een nieuw rijbewijs en paspoort. 
Brams eerste prioriteit is zijn leven weer op de rit 
te krijgen en daar geeft hij zichzelf een jaar voor. 
Via het project DOEN / Lokaal Talent van Traverse 
volgt hij een opleiding tot telecom-monteur. Bram: 
“Daar zit een baangarantie aan vast. Die opleiding 
is deze zomer afgerond en dan kan ik aan de slag 
als monteur. Daarnaast sta ik ingeschreven bij de 
woningbouwvereniging. Ik kan hier mijn eigen ding 
doen maar wil wel heel graag terug naar Waalwijk.” 
Als je dakloos bent is het best wel lastig om niet te 
vluchten in drugs of alcohol. Bram was daar tegen 
bestand: “Ik ben niet verslavingsgevoelig maar 
dat is puur geluk. Ik heb nergens spijt van behalve 
dat ik niet eerder bij Traverse heb aangeklopt. 
Tuurlijk heb ik de verkeerde keuzes gemaakt maar 
niemand schade berokkend dan mezelf. Daarom 
wil ik nu in alle rust de ruimte om het juiste pad te 
bewandelen.” 

opEnhEId Alom 
Jacob en Bram zijn goede voorbeelden hoe je met 
steun in de rug van de juiste begeleiders weer 
opkrabbelt en verder kunt. Hanneke: “Daarom is 
het jammer dat er nog zoveel vooroordelen zijn 
over Traverse. Dat bijvoorbeeld veel van onze 
bewoners junks of ex-junks zijn en blijven. Niets is 
minder waar. Om die te bestrijden zetten wij onze 
deur wijd open voor het publiek; op onze eerste 
Open Dag in het nieuwe gebouw kwamen 100 
bezoekers af! Onze bewoners verzorgden zelf de 
rondleiding. Via rondleidingen proberen wij het 
oordeel bij te stellen. Een grote rol daarbij speelt 
ons Eetcafé de Bron, waar onze bewoners een 
mooie werkervaringsplek aan hebben. Het Eetcafé 
is onderdeel van de wijk en daar maken steeds 
meer wijkbewoners gretig gebruik van!” 

mEER Info 
(ook over rondleidingen): 
zie www.smo-traverse.nl
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het juiste pad te bewandelen



rust en ruimte om 
het juiste pad te bewandelen

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

En ik weet dat ik ook straks kan blijven genieten
Ik ga er graag op uit met mijn vriendinnen. En dat wil ik zo lang mogelijk 

blijven doen. Op www.IkWoonLeefZorg.nl heb ik een paar handige tips gevonden, 

zodat ik het ook straks goed heb. Ik wil natuurlijk wel blijven genieten!

Alles over langer zelfstandig wonen op IkWoonLeefZorg.nl

Ik leef.

IkWoonLeefZorg.nl



een BEtEr tHUis 
MeT eRGOTHeRAPie
veel ouderen wonen steeds langer thuis. Dan moet natuurlijk wel de dagelijkse  
routine zoals douchen, aankleden en licht huishoudelijke taken soepel blijven  
gaan anders knaagt dat aan je zelfvertrouwen. stagneert die routine?  
Dan kan Ergotherapie thuis van De Wever van pas komen.

Ergotherapeut Marjo van Gils analyseert wat mensen 
nodig hebben om, zo veilig en zelfstandig mogelijk, 
te kunnen functioneren. Met een extra antenne voor 
valpreventie. Op verzoek van de huisarts bezoekt 
ze kwetsbare ouderen thuis: “Als een soort schaduw 
volg ik ze in huis bij al hun dagelijkse taken en dan 
zie ik al snel wat eraan schort. En dat inventariseer ik. 
Bijvoorbeeld dat ze met hun voeten slepen, niet in 
balans zijn of onhandig dingen vastpakken. En altijd 
leveren wij Zorg op Maat. Want de een wil betrokken 
blijven bij (familie)bezoek en uitstapjes. Een ander wil 
per se zelf de boodschappen blijven doen.” Sommige 
beperkingen zijn best lastig op te sporen. Zoals bij de 
mevrouw die na een CVA (hersenbloeding of –infarct, 
red) weer thuis kwam wonen. Marjo: “Volgens de 
thuiszorg ging het allemaal goed, het bewegen ging 
haar prima af. Maar mevrouw bleef onzeker, dus er  
klopte iets niet. Ik ontdekte dat ze als restverschijnsel 
een soort ruimtelijke stoornis had. Zodat ze in haar 
kasten de juiste spullen niet kon vinden. En in de 
supermarkt haar vertrouwde koffiemerk niet. Dus we 
gingen met lijstjes werken en alles op een vaste plek 
leggen. Dat hielp.” 

EdomAh 
Afhankelijk van de behoefte stelt Marjo samen met 
client en mantelzorger(s) een behandelplan op. 
Dat kan bestaan uit het oefenen van een dagelijkse 
activiteit, het aanreiken van foefjes en trucjes of 
het inzetten van een hulpmiddel. Ergotherapeuten 
gebruiken vaak het EDOMAH-programma dat er op 
is gericht om samen met de mantelzorger het leven 
van een dementerende oudere naar een hoger plan te 
tillen en zo mede te voorkomen dat de mantelzorger 

nog meer wordt belast.  Marjo: “Ik werk met kwetsbare 
ouderen die vaak een lichte of matige vorm van 
dementie hebben. En ook al werken hun cognitieve 
vaardigheden niet meer zo goed als voorheen, toch 
kan zo iemand nog best veel. En dat komt omdat 
hij of zij vaak drijft op ingesleten automatismen. 
Daarop kun je prima koffie- of theezetten en dat 
geeft voldoening.  Het foefje is een briefje op het 
keukenkastje zodat de taak goed wordt afgerond. Een 
ander geheugensteuntje is: hardop praten terwijl je 
een handeling verricht. Een mevrouw liet bij het koken 
steeds wat aanbranden. Dan kan de mantelzorger 
het gas wel willen afsluiten en thuismaaltijden 
bestellen maar dan heeft mevrouw niks meer te doen. 
Aardappels schillen en groente snijden gaat vaak 
nog wel. Wat we te allen tijde moeten voorkomen is 
dat zij of hij de hele dag in een stoel tv zit te kijken. 
Dan voelt iemand zich al snel afgeschreven en komt 
eenzaamheid om de hoek kijken.”  

SImpElE foEfjES 
Omdat voorkomen beter is dan genezen let Marjo 
in huis ook op de veiligheid. Marjo: “Ik kijk of de 
badkamer valproof is want daar gebeuren de meeste 
ongelukken. En na een val ben je nog veel verder van 
huis. Er zijn ook simpele handigheidjes om het leven 
gemakkelijker te maken. Staan de voorraadpotten te 
hoog, haal ze naar beneden. Draag stevige schoenen 
in huis in plaats van pantoffels. Werk met anti-slip 
materiaal en zorg voor een veilige trap. Maar vallen 
komt echt niet alleen door struikelblokken in huis. 
Een scala aan factoren speelt mee: hoe zit het met 
de  medicatie; kan daar niet de helft vanaf? Doe 
een check bij de oogarts; zijn de ogen  nog wel op 

8  | De Draad tekst Betty Montulet / fotografie archief De Wever
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scherpte? En zorg voor calciumrijke voeding want 
door gebrek aan vitamine D kunnen de botten 
broos worden. Een dagelijks ommetje om wat 
zonlicht op te doen, past in hetzelfde rijtje.” Omdat 
kwetsbare ouderen vaak ingesleten patronen 
volgen, is gedragsverandering best moeilijk te 
bewerkstelligen. Marjo: “Meubels die de doorgang 
belemmeren voor de rollator staan er al 20 jaar dus  
verschuiven, ho maar. Dan hoor je zoon of dochter: 
‘Nou ma, u hoort het hè? Wij zijn niet de enigen 
die er iets over zeggen!’ Vaak hangen de oren dan 
wel naar een buitenstaander zoals ik en wordt het 
obstakel verwijderd. Maar even zo vaak zeggen ze 
op de tips en trucs die ik aanreik: ‘Och ja, dat ik daar 
zelf niet opgekomen ben!’” 

mEER mEnS
Ergotherapie is een boeiend vak met een pittige 
doelgroep. Gelukkig komen er ook steeds meer 
zorgtechnische en digitale hulpmiddelen op de 
markt die het leven van de cliënt gemakkelijker 
maken. Zoals een horloge dat zegt hoe laat het is 
of een medicijndoos die je sommeert je pillen in 
te nemen. Marjo: “Met mijn aanbevelingen die ik 
terugkoppel naar huisarts en familie help ik ouderen 
om weer mee te doen en eigenwaarde te krijgen. 
Kortom, weer van belang te zijn. En daar doen we 
het toch voor?”
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binnen De Wever wordt multidisciplinair  

gewerkt en met expertteams als expertteam 

Parkinson en Dementie. 10 uur per jaar 

ergotherapie zit in de basisverzekering. 

Interesse? neem dan contact op met  

het afspraakbureau van ergotherapie  

Thuis van De Wever, T 013 464 45 18

Je eigen boontjers doppen
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SAMen VeRDeR.  
ALS FAMiLie

‘Knarrenhof’ is een groeiend begrip in de samenleving. steeds meer ouderen willen 
gezamenlijk en veilig wonen maar toch hun privacy behouden. Liefst in de vorm van een 
afsluitbaar hofje waar ouderwets  naoberschap nog een grote rol speelt. Het concept 
Knarrenhof begon in Zwolle maar in tilburg waren ze al in de jaren ’80 aan het pionieren 
met de ouderenwoongroep samen verder die op 1 september a.s. 30 jaar bestaat.

Toen al vonden ze het belangrijk om zelfstandig te 
wonen maar met de voordelen van een groep om je 
heen. Na langdurig onderhandelen was Vereniging 
Samen Verder een feit. Het wooncomplex van 
Wonen Breburg  is gevestigd aan de Trouwlaan, 
vlakbij de Korvel. Sommige bewoners wonen er 
lang; een van hen is al over de honderd.  Jozef de 
Beer (92) woont hier, samen met zijn vrouw, al 
tientallen jaren: “Nieuwe bewoners moeten sociaal 
vaardig zijn, een beetje tolerant en niet te oud. 
Tussen de plus minus 50 en de 70. Want let wel: we 
zijn geen zorginstelling.” De bewoners leveren geen 
mantelzorg maar natuurlijk wel burenhulp zoals 
bijvoorbeeld het doen van boodschappen als er 
iemand ziek is. En vooral letten ze op hun oudere 
medebewoners. Noem het sociale controle: “Gaat 
’s ochtends bij bepaalde bewoners het raam niet 
open dan gaan we kijken of er iets aan de hand is.” 

fAmIlIEGEvoEl TERuG 
Iedere bewoner heeft een eigen woning, berging, 
tuin en terrasje. Met daarnaast een prachtige, grote, 
sfeervolle, gemeenschappelijke tuin waar elke 
bewoner ‘groene’ uren aan bijdraagt. Met een prieel 
waar op zomeravonden films worden vertoond en 
waar je samen jeu de boules kunt spelen. Daarnaast 
is er een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. 
We spreken met bewoon-sters Marie-Louise 
Raaijmakers (73) en Truus Molenschot (78).  
Marie-Louise woont hier vijf jaar en voelde zich 
thuis vanaf dag een: “Na het wegvallen van mijn 
werk voelde ik mij eenzaam in de Reeshof. Had 
amper contact. Toen las ik ergens een artikel over 

Samen Verder en ik dacht ‘dit is het’. Hoewel mijn 
zoon zei: ‘Moeder wat ga de nou toch doen!’ heb 
ik doorgezet. Je moet wel aan ruimte inleveren, 
maar daar staan zoveel voordelen tegenover.” 
Truus woont al 15 jaar bij Samen Verder: “Na mijn 
scheiding woonde ik op een bungalowpark.  
Wel in het groen maar geïsoleerd. Ik kom uit  
een grote familie en Samen Verder voelde  
voor mij als thuiskomen. Druk en gezellig  
als vroeger.”

bAlloTAGE 
Samen Verder telt twintig appartementen. Daar 
wonen 23 personen, onder wie twee echtparen. 
De oudste bewoonster is 101 en de jongste 57. De 
Vereniging wil toegankelijk zijn voor iedereen en 
daarom hanteert men een sociale huurprijs van 
tussen de vijf- en zeshonderd euro. Marie-Louise: 
“We willen dat de woongroep betaalbaar is voor 
mensen met een kleine portemonnee. Daarnaast 
hebben we de leeftijdsgrens verlaagd van 65 jaar 
naar 50 jaar, om vergrijzing binnen de groep te 
voorkomen.”  Via ballotage kom je binnen. Als je je 
aanmeldt kom je eerst op gesprek. Is dat oké, dan 
kom je op de koffie en doe je mee aan een aantal 
activiteiten. Pas dan wordt er gestemd. Past hij of zij 
in de groep? Zo ja, dan word je aspirant-lid. Marie-
Louise: “We zoeken altijd kandidaten omdat mensen 
naar een verzorgingshuis gaan of om andere 
redenen verhuizen.” De onderlinge verstandhouding 
is prima. Zoals Jozef het formuleert: “Je hoeft niet 
met iedereen dik bevriend te zijn maar het kan niet 
dat je iemand geen goeiedag zegt!”  

tekst  Hans Peters & fotografie Joep Eijkens
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dE GRooTSTE lol
Binnen Samen Verder hoef je je geen moment te 
vervelen. Je kunt samen koken, breien, fietsen, 
muziek maken, naar de film of schilderen naast 
het klussen in de tuin of elders. Af en toe staan 
er uitstapjes op het programma. Marie-Louise: 
“Pas nog gingen we met de Duinexpres door 
de Loonse en Drunense Duinen. Enorm leuk en 
leerzaam!” Truus: “Verder kan ieder zijn talenten 
uiten. Alles mag, als het maar leuk is. Zo hadden 
we ooit een cabaret / toneelgroepje dankzij het 
talent van een toenmalige bewoonster, die vond 
dat wij heus wel konden dansen, acteren en 
zingen. Nou, dat konden we niet dus we hadden 
de grootste lol. Het zijn dingen die komen en 
gaan, vaak is het een golfbeweging. We hebben 
nog steeds een hele leuke muziekgroep, die af en 
toe optreedt.” Marie Louise: “Het leuke is ook dat  

je elkaar aansteekt  met hobby’s en passies.” 
Samen Verder ligt als een oase van rust middenin 
de wijk Korvel met als voordeel dat zowel het 
centrum, de winkels, de bibliotheek en het 
theater om de hoek liggen. Zijn er eigenlijk wel 
nadelen? Marie-Louise: “Niet echt! Alleen zou 
iets meer ruimte welkom zijn. Er is wel een extra 
logeerkamer waar gasten van bewoners kunnen 
overnachten.” Truus: “Wat ik wel naar vind is als 
er iemand weggaat. Dat voelt toch als een groot 
gemis.”

Vandaag is het donderdag, werken in de tuindag 
en nu eerst even koffiepauze vanwege alle 
gezamenlijke verjaardagen. Er zijn appelflappen 
en fruitspiesjes. Vallen wij even met de neus in 
de boter!

50+ en interesse in Samen Verder?  
neem dan contact op via  

www.woongroep-samenverder.nl  
of bel T 06 -23 770 429

iedereen heeft groene vingers
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De
NacHtWacHt
WAAkT...
En niet alleen in het Rijksmuseum maar ook in serviceflat de Duynsberg 
in tilburg. sinds januari wonen de studentes Mandy (20) en anouk (25) 
hier maar wel op een heel bijzondere manier. via thuiszorgorganisatie 
Meetingcare waken ze ’s nachts over de bewoners van de Duynsberg in 
ruil voor gratis woonruimte in een mooie woonomgeving.

tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

Studenteninzet in ruil voor gratis wonen is voor 
Tilburg een primeur. Elders, zoals in Deventer en 
Den Bosch, was dit al gemeengoed. Het is hoe dan 
ook een win-win situatie: in studentenstad Tilburg 
is het moeilijk een betaalbare kamer te vinden 
en thuiszorgorganisaties moeten steeds vaker 
bezuinigen. Franka Speijers van thuiszorgorganisatie 
Meetingcare: “Sinds januari werken we met studenten 
als nachtwacht. Als een bewoner ’s nachts op het 
alarm drukt gaan ze kijken wat er aan de hand is. Dat 
kan van alles zijn. Iemand is vergeten de steunkousen 
uit te doen. Moet van het toilet afgeholpen worden. 
Of is gewoon geschrokken of erger, gevallen.” Is er 
medische noodzaak dan kan de achterwacht, de 
verpleegkundige van dienst, opgeroepen worden. 
Franka: “We zijn heel blij met de hulp van Anouk en 
Mandy. De nachtwacht is een welkome aanvulling op 
ons werk. En zo wast de ene hand de andere.” 

GEvoEl vooR zoRG   
In ruil voor een af en toe verstoorde nachtrust krijgen 
Mandy en Anouk een gemeubileerd appartement met 
keuken, douche en toilet in het groene Wandelbos. 
Anouk: “Mijn moeder is verpleegkundige, ‘zorgen 
voor’ zit in mijn bloed. En twee jaar geleden was ik zelf 
ernstig ziek. Een extra reden om  mensen te helpen, te 
verzorgen en te ondersteunen.” In september  begint 
ze dan ook met de opleiding Verpleegkunde. Ook 

Mandy is de zorg op het lijf geschreven: “Ik volg de 
opleiding  pedagogisch medewerker aan het ROC en 
wilde graag op mezelf wonen maar was daar nog niet 
helemaal aan toe. Hier wonen en iets betekenen voor 
de ouderen, dat is een ideale tussenoplossing!”

lEkkER SnuRkEn
Bewoonsters Bea Lancée (84), Ine Tiel-Groenestege 
(87) en Miny van Berkel (88) zouden niet meer 
zonder de jonge nachtwachten kunnen. “Ik 
had het de afgelopen winter best zwaar;  griep, 
blaasontstekingen, een licht hartinfarct, een tia en ik 
had ook nog mijn arm gebroken. Als ik het doe, doe ik 
het goed,” lacht Bea. Op een kwade nacht was ze van 
haar bed gegleden en kwam ze niet meer overeind: 
“Ik heb een alarmbandje, maar dat lag op mijn 
nachtkastje. Want ik was bang dat het alarm voor niks 
af zou gaan. Op mijn knieën kroop ik er naar toe en in 
een mum van tijd waren de meisjes er. En die hebben 
me zo goed opgevangen.” Anouk haakt daarop in: 
“Wij komen het liefste voor niks. Dan zien we jullie 
lekker snurken en dan gaan we weer! Het is niet erg 
als uw alarm zomaar afgaat. Maar hou ‘m wel om!” Bea 
vindt het een veilig idee dat er 24 uur op haar gelet 
wordt, zeker gezien haar kwetsbaarheid. Net als Miny: 
“Ik ben al drie keer een gevallen vrouw,” lacht ze, “de 
laatste keer  begon het te draaien voor mijn ogen, 
ik werd duizelig, wilde de rollator pakken en viel 
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achterover. Ik zat onder de blauwe plekken maar 
gelukkig was alles nog heel. Ik heb al een keer mijn 
heup gebroken en dan word je angstig. De meisjes 
komen direct als ik gevallen ben en stellen me 
gerust. En persen dan ook nog een sinaasappeltje 
voor me uit.” Ine werd 9 jaar geleden weduwe en 
was al meerdere keren gevallen in huis. De familie 
drong aan op haar verhuizing naar een serviceflat 
met 24-uurs zorg: “Dat was voor mij wel even 
wennen maar ik heb geen seconde spijt gehad. Ook 
ik ben weleens niet overeind kunnen komen en dan 
is het heel fijn dat de meisjes van de nachtwacht 
meteen klaarstaan!”

vlIEGEndE START
De Duynsberg is prachtig gelegen in het 
lommerrijke groen van het Wandelbos. De 
studenten beperken zich nu nog tot nachtwacht  
maar in de toekomst valt ook aan sociale zorg 
te denken. In Den Bosch en Nijmegen kijken 
studenten met bewoners naar voetbal of drinken 
gezellig samen een wijntje.  Anouk en Mandy 
voelen zich in elk geval prima thuis zo tussen de 
senioren. Geen studentenhuis voor hen! Anouk: 
“Als gevolg van mijn ziekte heb ik behoefte aan 
rust in een groene omgeving. En die vind ik hier. 
En wil je uit, ben je zo in de stad.” Mandy is niet 
zo’n uitgaanstype: “Ik heb graag oudere mensen 

om me heen. Ik geniet van de gesprekken over 
vroeger.” Reacties van leeftijdsgenoten? Anouk: 
“Haha, die zijn jaloers. Waarom heb ik zoiets 
nou nooit, zeggen ze dan.”  Meetingcare is een 
piepjonge thuiszorgorganisatie. Franka: “We 
kenden een vliegende maar superleuke start hier in 
de Duynsberg en onze nachtwachten hebben daar 
zeker aan bijgedragen!”

Meer info?

Meetingcare 

Thuiszorgorganisatie, 

indigolaan 106,  

T 06 132 95 843,  

www.meetingcare.nl

nachtwachten overdag: Mandy & anauk



Eenzaamheid en sociaal isolement staan meer dan ooit in de schijnwerpers en  
dat is een goede zaak. om hiervoor aandacht te vragen, is er de Week tegen de 

Eenzaamheid van 27 september tot 6 oktober. van die mooie initiatieven om mensen  
in de wijk met elkaar in contact te brengen zijn activiteiten als de Burendag,  

de Kom Erbij Luistertafels maar ook de Buurtlunch. vorig jaar werd die  
georganiseerd door albert Heijn in samenwerking met sensoor.
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buuRTLuncH  
TeGen eenzAAMHeiD



tekst & fotografie Hans Peters

een gratis lunch tussen de wasmiddelen 
en de pakken hagelslag, dat maak je niet 
dagelijks mee. Een aantal trouwe klanten 

van Albert Heijn aan de Westermarkt schoof 
tijdens de Week tegen de Eenzaamheid aan een 
appetijtelijk ogende tafel. Al een paar jaar werken 
Albert Heijn-medewerkers en vrijwilligers van 
Sensoor samen aan een pakkende activiteit tijdens 
de Week tegen de Eenzaamheid. Zo zijn er ooit 
hapjes uitgedeeld door vrijwilligers van Sensoor  
en Resto-013 aan klanten van AH XL.  

GESnEdEn koEk
Sensoor-vrijwilligers Adri Verkooye en Gonny 
Spermon snijden vandaag naast het brood ook 
pittige gesprekonderwerpen aan. Om af te tasten 
of er gevoelens van eenzaamheid bestaan bij de 
gasten aan tafel. De prikkelende vragen op de 
placemats werken daarbij als handvat. Gonny: 
“Dit is voor ons gesneden koek. Onze telefonische 
hulpdienst biedt een luisterend oor bij problemen. 
Let wel, we zijn geen hulpverleners, maar verwijzen 
door naar de instanties.” Adri: “We zijn hier van-
daag ook om bekendheid te geven aan Sensoor. 
Veel mensen denken dat ze ons alleen kunnen 
bellen bij problemen, maar je kunt ons ook bellen 
voor een gezellig praatje. We hebben soms mensen 
aan de telefoon die de hele week niemand zien en 
snakken naar contact, daar zijn we ook voor. We 
kennen geen kantoortijden en zijn 24 uur per dag 
bereikbaar, via telefoon, chat of mail.”

GEEn kRuIdEnIERSmEnTAlITEIT
Veel eenzame mensen zijn bekend bij 
maatschappelijke organisaties als Humanitas en 
ContourdeTwern, maar er zijn nog veel mensen 
buiten beeld. Worden zij vandaag zichtbaarder? 
Albert Heijn medewerker Milou Gorter: “Bewijzen 
kan ik het niet maar we denken dat veel van 
onze vaste klanten best eenzaam zijn. In Het 
Zand wonen veel ouderen. Een bezoek aan de 
supermarkt is soms het hoogtepunt van de dag  
en op deze manier kan AH meer betekenen dan  
het mandje vullen. Onze vaste klantjes zijn 
uitgenodigd via flyers, Facebook of via de bonus-

mail.” Bepaald geen kruideniersmentaliteit. Tony en 
Bea wonen in de wijk en kennen elkaar al 52 jaar. 
Ze schrikken licht als ze horen dat de lunch voor 
eenzame mensen bedoeld is want dat wisten ze 
niet. Maar toch klopt het wel. Bea: “Zonder Tony 
zou ik enorm eenzaam zijn, zij neemt mij overal 
mee naartoe. We komen beide niet uit Tilburg 
en hebben veel steun aan elkaar. Vooral sinds 
mijn man is overleden. Ik sport bij een club maar 
daarnaast heb ik niet veel contacten.” “Dan is deze 
lunch ons toch enigszins op het lijf geschreven,” 
verzucht Tony opgelucht. 

Leny schenkt voor haar man Gary melk in. Leny: 
“Mijn schoondochter werkt hier en tipte ons, zelf 
komen we uit Oisterwijk. Eenzaam zijn we niet, 
want Oisterwijk is een gezellig, sociaal dorp. Maar 
Gary is dementerend dus dat veroorzaakt wel 
enig isolement. Ik weet nu dat ik dan Sensoor kan 
bellen.” Hanneke en Gerry wonen in Het Zand en 
hoorden via  Facebook van de buurtlunch. Hanneke 
geniet zichtbaar van een broodje rosbief en Gerry 
besmeert een croissantje met kruidenboter. 

Hanneke: “Ja, ik ben vrijwilliger bij het ETZ en ken 
Sensoor. Ik voel me wel eens eenzaam, ja. Net 
als iedereen denk ik? Bezig blijven is de remedie: 
dagjes uit, zingen, wandelen.” Gerry: “Ik ben een 
enorme kletskous, zit in een koor en wandel veel. 
Geen tijd om me eenzaam te voelen. Daarnaast 
ben ik vrijwilliger bij de Zonnehof en daar zie ik wel 
veel eenzame ouderen die aan huis gebonden zijn. 
Gelukkig kunnen ze af en toe naar  Resto 013 in 
MFA het Kruispunt.”  

EEn onTmoETInG dIE jE bIjblIjfT
Milou, Adri en Gonny zijn blij met de onverwacht  
grote opkomst. Er moeten zelfs extra tafels bij-
komen. Adri: “Vandaag willen we de verbinding 
leggen tussen Sensoor en buurtbewoners onder-
ling. Door goed te luisteren naar elkaar kan er een 
ontmoeting ontstaan die je nog lange tijd bijblijft.”
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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



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. 
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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

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



Heb ik WeL  
een TeSTAMenT nODiG?

Om uw gedachten in dit kader te bepalen volgt hieronder 
een aantal aandachtspunten:

1. Ongehuwd samenwonen
Samenwonen op zich heeft geen juridische gevolgen. 
Indien u wilt dat uw partner iets van u krijgt, dan moet u 
een testament maken.Naast het maken van een testament, 
is ook het sluiten van een samenlevingscontract van 
groot belang. Uiteraard om de onderlinge financiële 
afspraken vast te leggen en om uw partner te kunnen 
beschermen tegen de aanspraken van eventuele kinderen, 
maar ook om te regelen dat de langstlevende partner een 
nabestaandenpensioen krijgt.

2. Uitsluitingsclausule (“privé-clausule”)
Het is mogelijk om te bepalen dat hetgeen uit uw erfenis 
wordt verkregen van de erfgenamen zelf blijft, zodat 
bijvoorbeeld in geval van een onverhoopte echtscheiding 
van een kind het geërfde vermogen niet met een (ex-)
schoonkind verrekend hoeft te worden. 

Om misverstanden te voorkomen: de uitsluitingsclausule 
“werkt niet door” naar een volgende generatie. Als de 
erfgenaam overlijdt, kan het van u geërfde vermogen 
dus wel via de erfenis van de erfgenaam bij zijn partner 
terechtkomen. Als u dit wilt voorkomen, kunt u met een 
tweetrapsmaking regelen dat het geërfde vermogen bij 
het overlijden van de erfgenaam aan een of meer door u 
aangewezen personen toevalt.

3. Stiefkinderen laten mee-erven
Stiefkinderen erven nooit “automatisch” van stiefouders. 
Daarvoor is een testament nodig. De eigen kinderen 
kunnen zich er niet tegen verzetten dat stiefkinderen op 
gelijke voet als zijzelf mee-erven in de nalatenschap van 
hun ouder.

4. Legaten aan kleinkinderen
Ook kleinkinderen hebben - naast de kinderen - een 
vrijstelling voor de erfbelasting van € 20.371 (tarief 2018). 
Door hiervan gebruik te maken slaat men twee vliegen in 
één klap. Zie hiervoor mijn vorige column.

5. Bewind
De erfenis wordt dan onder financieel toezicht gesteld 
totdat de erfgenaam een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

6. “Rampenclausules”
Als partners heel kort na elkaar overlijden en geen 
testamentaire voorziening is getroffen, komt het gehele 
vermogen terecht bij de familie van de partner die min 
of meer toevallig het langst heeft geleefd. Daarom wordt 
vaak in een testament bepaald dat bij het overlijden van 
de langstlevende partner zonder kinderen het (samen 
opgebouwde) vermogen over de beide families wordt 
gesplitst.

7. Onterving
Personen, die volgens de normale regels als erfgenaam 
zouden optreden, kunnen door een onterving buiten spel 
worden gezet. Als de onterfde persoon een kind is, dan kan 
het kind tegen de onterving opkomen door een beroep te 
doen op de legitieme portie. 

8. Executeursbenoeming
Aan de executeur wordt de afwikkeling van de 
nalatenschap toevertrouwd.

9. Echtscheidingssituaties
Als mensen gaan scheiden of een samenwoningsrelatie 
verbreken, is het meestal niet meer de bedoeling dat ze 
van elkaar erven. Zolang de echtscheidingsprocedure nog 
aanhangig is, erft de aanstaande ex-partner gewoon mee, 
tenzij hij/zij bij testament onterfd is. 

Als de kinderen erven, en een kind vervolgens ongehuwd 
en zonder zelf kinderen te hebben (en zonder testament) 
overlijdt, dan treedt de langstlevende ouder (ook) als 
erfgenaam op.  Een deel van de erfenis komt zo via het 
kind toch nog bij de ex-partner terecht. Dit kan via een 
“echtscheidingstestament” worden voorkomen.

Voor mensen met kinderen zijn er nog meer redenen om 
een testament te maken. In de volgende column kom ik 
daar op terug.

Juridische informatie

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

18  | De Draad 



STuDenTAAnHuiS.nL
internet met achterliggende partijen moeten 
communiceren. En hoewel digitale apparatuur steeds 
gebruiksvriendelijker wordt, is de hulpvraag alleen 
maar toegenomen. Een schijnbare paradox want weer 
zo’n handige nieuwe App of Windowsprogramma is 
een straf voor mensen die de ouwe net onder de knie 
hadden.”

En ja, dat is natuurlijk net de kern van de zaak.  
Wat was er eigenlijk mis met die ‘ouwe’? Niks. Maar 
Microsoft, Facebook en Google ondersteunen geen 
programma’s uit de steentijd, zij razen voort en 
wij volgen op krukken. Gelukkig zijn ouderen vaak 
echt gesteld op ‘hun’ student aan huis. Morrien: “Ze 
krijgen een band met ze. Maar ja, de student studeert 
natuurlijk ook een keer af. Ooit was er een Surinaamse 
vrouw die per se haar student wilde. De receptie 
zei: ‘iemand anders kan dat probleem ook voor je 
oplossen? Maar nee, ze had geen computerprobleem, 
ze had een pan roti voor hem gemaakt.’”

Kosten; voorfietskosten € 9,00. Kwartiertarief  
€ 7,50 en lidmaatschap € 12,00 per jaar (verplicht).  
Zie studentaanhuis.nl T 08882200200  
info@studentaanhuis.nlPostadres 227, Bilthoven.
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Goed nieuws is dat ouderen steeds actiever zijn op 
sociale media. Tegenwoordig gebruiken twee op de 
drie 65 tot 75 jarigen WhatsApp en Skype, terwijl dat 
vijf jaar geleden nog maar een kwart was. Toch zorgde 
de digitale revolutie voor een nieuwe generatiekloof. 
Ook mensen met een hoge opleiding en goede 
maatschappelijke positie kunnen de razendsnelle 
ontwikkelingen op dit terrein nauwelijks bijbenen. En 
terwijl ouderen steeds langer thuis blijven wonen, gaat 
de communicatie van zorginstellingen, Belastingdienst 
en bijvoorbeeld de gemeente in toenemende mate 
digitaal. Natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden om 
dit gat te dichten. Speciaal voor ouderen is er sinds 
bijna 10 jaar Studentaanhuis.nl

Studentaanhuis.nl werkt in alle regio’s met ICT- 
studenten op universitair, HBO- of MBO-niveau. Zij 
herstellen problemen als trage computers, digitale tv, 
schonen op, maken back-ups, verwijderen virussen, 
stellen wifi en router en (draadloos) netwerk in etc. etc. 

De digitale revolutie snelt voort terwijl mensen 
uit het analoge tijdperk hier traag op reageren, 
stelt de oprichter van Studentaanhuis.nl, Jan 
Morrien: “Er komen steeds meer apparaten bij 
die gekoppeld moeten worden en altijd via 



tijdens de komende tilburgse kermis is ook de EHBo weer op 

oorlogssterkte. Met twee medische mobiele units en een professionele 

inzet zijn deze vrijwilligers van alle markten thuis. En dat moet ook, 

zegt ad van Laarhoven, want die zijn als eerste ter plekke om bijstand 

te verlenen.

tekst Betty Montulet / illustratie Dennis Buster

Want er gebeurt nog wel eens wat op die Tilburgse 
kermis. Wat ons nog het meest bijstaat is dat driejarige 
jongetje dat vorig jaar vast kwam te zitten in een 
kinderachtbaan. Maar ook viel er ooit een man van 
het dak van het spookhuis en explodeerde er twee 
jaar geleden een gasfles in een barbecuetent. Ad van 
Laarhoven, lid van EHBO-vereniging Peerke Donders, 
doet dit werk al 15 jaar. Hij is het aanspreekpunt voor 
de logistiek en hulpverlener: “Bij dat ongeval in 2017 
was de EHBO als eerste ter plaatse om zich over het 
jongetje te ontfermen tot de komst van brandweer, 
politie en ambulance. Het was verschrikkelijk om 
mee te maken maar gelukkig is het helemaal goed 
gekomen met dat mannetje.” Gezien de enorme 
omvang van de kermis en het aantal bezoekers valt 
het aantal calamiteiten erg mee, al is er wel elk jaar 

een reanimatie. Ad: “Laat ik het afkloppen maar over 
het algemeen is het toch vooral klein leed waar 
wij tegenaan lopen: van blaren (vorig jaar 100!) tot 
bloedneuzen, verdwaalde kinderen, schaafwonden, 
kneuzingen, onwel worden en af en toe een breuk.” 

GEEn SlIppERS S.v.p!
Twee EHBO-units op het kermisterrein (op de 
Spoorlaan en op het Koningsplein) zijn professioneel 
ingericht, met onder meer behandeltafels, 
zuurstofflessen, koelelementen, diabetes- en 
bloeddrukmeetapparatuur. Ad: “Deze worden bestierd 
door 100 roulerende vrijwilligers en een SIGMA (Snel 
Inzetbare Groep ter Medische Assistentie). Dat is een 
hoger opgeleide EHBO’er die bijvoorbeeld een infuus 
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mag aanleggen. Verder lopen wij met porto’s over 
het terrein.” Ad hecht vooral veel belang aan het 
voorkomen van blessures: “Door al die hittegolven in 
het verleden zag je veel bezoekers met teenslippers. 
Daarmee loop je enorme risico’s op snijwonden 
door glas. Draag vast en stevig schoeisel is mijn 
dringend advies, want je legt tijdens een ronde 
over de kermis al gauw zo’n tien km af. Gelukkig zijn 
mensen verstandiger geworden. Ook wat betreft 
alcoholgebruik. Ander voorbeeld: binnen een paar 
uur kregen wij zes mensen met brandwonden 
binnen, opgelopen op de glijbaan. In overleg met 
de gemeente is die toen een dag gesloten. En als er 
bovengemiddeld veel wespensteken voorkomen, 
dan maken wij de gemeente daar attent op en 
worden de containers eerder geleegd.”

AGRESSIE
Een dieptepunt ook hier is de toegenomen agressie 
naar hulpverleners toe, een landelijke trend. “Als de 
ambulance later arriveert dan de zes minuten die 
er voor staan, heb je de poppen aan het dansen. 
Verder heb je tijdens Roze Maandag meer alcohol- 
en drugsgebruik en daar moeten wij ook mee 
dealen. Het beste is dan om het slachtoffer zo snel 
mogelijk te scheiden van de groep dus hebben 
wij altijd een rolstoel paraat.” Toch overheersen 
de hoogtepunten want de meeste slachtoffers 
zijn hartstikke blij met de EHBO. Daarom doneren 
ze ook graag aan het verkozen goede doel: het 
Ronald McDonalds Huis. Ad: “En twee jaar geleden 
reanimeerden wij een zanger die onwel werd op 
het podium en het jaar daarop nodigde hij de hele 
EHBO-groep van toen op het podium. Dat was een 
mooi moment.”

GoEd mET mEnSEn
Moeite om aan vrijwilligers te komen? Ad schudt 
zijn hoofd: “Totaal niet. We hebben ze in alle 
soorten en maten. Het is ook een boeiende 
ervaring want je ziet de kermis eens van een 
andere kant. Wat maakt iemand nou tot een goede 
EHBO’er? Ad: “Hij moet natuurlijk het diploma 
hebben en daarnaast goed met mensen kunnen 
omgaan. Van kleine kinderen die je nog kunt 
troosten met een speelgoedje en een snoepje 
tot angstige volwassenen met veel pijn. Dat dan 
relativeren met een mop of grap werkt bijna altijd!”



OnTDek De PLek  
WAAR Je WOOnT

Heemkunde houdt  

zich bezig met het 

historisch onderzoek 

naar de eigen 

leefomgeving. Heem 

komt immers van het 

woord heim, dat ‘thuis’ 

betekent. En laat dit 

nou naadloos passen 

in de al decennia sterk 

groeiende interesse 

in geschiedenis. 

De tilburgse 

heemkundekring 

springt daarop in door 

lezingen van hoog 

niveau aan te bieden  

Maar inventariseert 

en beschermt ook 

monumenten.

Heeft heemkunde een oubollig imago? Bestuurslid Ad van Eijck 
en heemkundelid Theo van Etten zijn er duidelijk over: “We 
hebben de wind in de rug want de interesse in persoonlijke 
geschiedenis is groeiende. Ook bij jongeren. Hoe meer je  weet 
van je eigen omgeving hoe leuker het is. Immers, all history 
is local history. Want alle geschiedenis komt van de plek waar 
je zelf woont.”Zo’n lezing als het afgelopen voorjaar over De 
Vogeltjesbuurt door Pieter Tops zat dan ook afgeladen vol. Pieter 
Tops schreef het boek Een ongetemde buurt en toonde daarin aan 
dat de gemeente na de oorlog met opzet groepen definieerde 
als zwak-, a-, en antisociaal om ze bij elkaar te kunnen zetten 
in de Vogeltjes- en Visserijbuurt, voorheen een gewone 
volkswijk. Toen in de jaren zestig de nadruk kwam te liggen op 
zelfontplooiing namen de bewoners deze boodschap wel heel 
letterlijk! In de jaren 2000 stond veiligheid voorop en in 2005 
maakte actie Tweety een einde aan 42 hennepkwekerijen en een 
aantal XTC-labs. Dit laat de veranderende tijdgeest zien en ook 
hoe bewoners daarin meegesleept worden, zegt Theo. 

nApolEon
De eerstvolgende lezing die op het programma staat is die 
van Pieter Jan Six over de slag bij Waterloo. De aandacht 
is verschoven van de Tweede Wereldoorlog naar de 
Napoleontische tijd, aldus de beide heren: “En dat is geen 
wonder want het bewind van Napoleon, hoe kort ook, heeft 
enorme invloed gehad op Europa. Denk aan de uitbreiding 
van het wegennet, de registratie van persoonsgegevens en de 
invoering van het Kadaster.” Zoals  iedereen wel weet veroverde 
Napoleon grote delen van Europa maar vond hij zijn Waterloo 
in Rusland. Om vervolgens  in 1815 bij het echte Waterloo het 
onderspit te delven tegen de Engelse, Nederlandse en Pruisische 
legers. Theo: “Toch laat de lezing van Six zien dat het maar een 
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haartje had gescheeld of niet Wellington maar 
Napoleon had de slag gewonnen. Hadden we dan 
nu Frans gesproken?” Brabant telde veel katholieke, 
dus Fransgezinde inwoners, die de pest hadden aan  
het huis van Oranje. Vandaar dat veel Tilburgers 
zich verhuurden aan het Franse leger. Als dank 
voor hun militaire bijdrage kregen de Oranjes 
een kloeke lap Nederland (inclusief België en 
Luxemburg!) dat  opnieuw een koninkrijk werd.  
En zoals bekend drukte Willem II  nogal zijn 
stempel op Tilburg. 

vERhAAl AChTER dE GEvEl
De Heemkundekring houdt het niet alleen bij 
lezingen. Ad van Eijcks specialiteit zijn de Tilburgse 
monumenten. In elke Stadsnieuws verschijnt 
de rubriek Het moNUment van de week. Dit om 
de kennis en waardering voor monumentale 
gebouwen te promoten. 

mEER Info?
ADRES: HEEMKUNDEKRING  

TILBORCH P/A REGIONAAL ARCHIEF, 
KAZERNEHOF 75, 5017 EV TILBURG 

HET LIDMAATSCHAP VAN DE  
HEEMKUNDEKRING KOST €27,50  
(DIGITAAL) OF  €32,50 (PAPIEREN  

VERSIE) PER JAAR.

DE LEZING VAN PIETER JAN SIX  
VINDT PLAATS OP DONDERDAG  

20 SEPTEMBER (VANAF 20.00 UUR  
TOT 22.00 UUR). NIET-LEDEN  

BETALEN €4,00 ENTREE. 

www.HEEmkUNDEkrINgtIlbUrg.Nl

>>>Jachthuis Willem ii



Ad: “We proberen de actualiteit te volgen, vandaar het woord moNUment en bellen 
vaak gewoon aan om het verhaal van de bewoner te horen. Tilburg heeft dan 
misschien niet zoveel mooie gebouwen maar wel veel mooie verhalen achter de gevel.” 
De stukjes uit het Stadsnieuws worden gebundeld tot aantrekkelijke boekjes waaruit 
blijkt dat Tilburg toch heel wat panden heeft die tot de Jugendstil, Amsterdamse 
School, Art Deco en Nieuwe Zakelijkheid gerekend mogen worden. Een van de 
monumentale verbindingen tussen koning Willem II en Tilburg is Herberg Dongewijk 
aan de Bredaseweg 602. Ooit een herberg waar Oranjes verbleven, is het nu een 
woonhuis. Zelf was Willem II van 1847 tot 1871 eigenaar van dit landgoed;  
zijn jachthuis bevond zich op no 600.
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Uitstapje brandweermuseum

samen genieten van een stukje historie

dRuppElTjE olIE In dE lAGER
Daarnaast organiseert de Heemkundekring 
excursies, ondersteunt men historisch 
onderzoek en bovenal beschermt ze het 
monumentaal goed. “De gemeentelijke 
monumentenlijst is onlangs uitgebreid 
met 100 nieuwe objecten en daar had de 
werkgroep Monumenten een belangrijk 
aandeel in. 50 van voor en 50 van na 
de oorlog”, zegt Ad, “zijn we toch een 
druppeltje olie in de roestige lager!” 
Locaties die mede dankzij de kring  
bewaard of opgewaardeerd zijn tot 
monument, zijn de Goirkesekerk, de Oude 
Warande (!) en Huize Nazareth. De 15-jaar 
durende strijd om de Sacra-mentskerk 
is nog niet zo lang geleden beslecht, 
helaas is alleen de toren behouden. 
De Heemkundekring denkt na over de 
toekomst. Binnen de vereniging zit veel 
expertise (er is inmiddels ook een werk-
groep Driekoningen en een werkgroep De 
Torenklok): “Door ook actuele onderwerpen 
te belichten zoals onlangs de blauwe 
aderen in Tilburg hopen we meer jongeren 
aan te spreken. Maar ondertussen gaan 
we gewoon door!”Geinteresseerd in het 
Tilburgs erf-goed en zou je daar wel eens 
wat meer mee willen doen? Kom dan eens 
luisteren tijdens een lezingenavond of 
sluit je aan bij Heemkundekring Tilborch. 
Of je nu passief of actief wilt deelnemen, 
of zelf een onderzoek wilt opzetten, 
de Heemkundekring biedt daar volop 
mogelijkheden toe.  

Je bent van harte welkom!
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BEREIKBAAR
BUREN
DUURZAAM
GROEN
HUIS
ISOLATIE
KAMER
KOOP
KOOPHUIS

LOTING
MAKELAAR
ONDERHOUD
OUDEREN
RUIMTE
SCHOLEN
SERVICE
STARTER
THUIS

TILBURG
TUIN
UITZICHT
VRAAG
WIZ
WONINGBOUW
ZORG

Stuur uw antwoord voor 
24 augustus naar:

Redactie De Draad 
p/a Spoorlaan 444

5038 CH Tilburg of naar  
dedraad@contourdetwern.nl

En maak kans op een cadeaubon!
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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 beter? We 

zijn in de Capucijnenstraat, 

de wijk sint anna. 

op nummer 53, recht 

tegenover het buurtcafé, 

wonen roel aarts (58) en 

doorgaans drie reusachtige 

honden. De muren van de 

kamer zijn voorzien van 

een coating. “tegen het 

kwijl”. als een zieke hond 

bij de dierenarts 5.500 

euro kost, dan moet dat 

maar. Wat bezielt iemand 

om zoveel geld en al zijn 

liefde aan drie honden te 

besteden?

Op het bordje bij de voordeur staan vier namen: Roel, Butch, 
Bommel en Banjer. Het bordje hangt er langer dan de honden oud 
worden. Grote honden, zeker doorgefokte rassen waar Roel van 
houdt, gaan maar kort mee. In het crematorium is Roel dan ook 
kind aan huis: in zijn woning staan maar liefst zes urnen. Telkens als 
een hond doodgaat, heeft Roel veel verdriet, neemt een periode 
van rouw in acht en schaft dan weer een nieuwe pup aan. Telkens 
zo’n 1.500 euro voor een volgende Butch, Bommel of Banjer. Laatst 
overleed Bommel, kort daarvoor Banjer. Butch is alleen over en 
is duidelijk van slag. Er wordt aan gewerkt: binnenkort weer vers 
bloed. 

Geboren en getogen in Tilburg is Roel Aarts een echt centrummens. 
Sinds 2001 woont hij in de Capucijnenstraat. “Nee joh, geen relatie. 
Ik heb goede vriendschappen met vrouwen, maar ben al 27 jaar 
vrijgezel en dat blijft zo.” Zijn leven deelt hij liever met honden. En 
wat voor honden! Op zeker moment had hij (zelf slechts 70 kilo) drie 
enorme Leonbergers aan de lijn, samen 200 kilo schoon aan de haak. 
Overwicht is dan noodzakelijk. Net als een flinke rol poepzakken. Zo 
is Roel een opvallende verschijning in de buurt.

dooRGEfokT
Vol passie vertelt hij over het hondenras uit het Duitse Leonberg, 
waar de gelijknamige harige hond zelfs het stadswapen siert. 
Helaas is het dier intussen zo doorgefokt dat de levensverwachting 
van tien naar zes jaar is gedaald. Wel een érg duur grapje. “Eentje 
kreeg problemen aan een poot: 1500 euro. Plus een stemband-
verlamming: 5.500 euro. Even later moest ik hem toch nog laten 
inslapen: 400 euro.” Drie van zulke honden houden kost sowieso 
een lieve duit: dagopvang, drie pond voer per dag, inentingen, de 
dierenarts, crematiekosten en hondenbelasting niet te vergeten, 
erg duur bij drie honden! Roel maalt er niet om. Hij heeft een goede 
baan. 
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”LiEvEr EEn HonD 
Dan EEn vroUW”

tekst toine van corven 
fotografie Hans Peters
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lIEf kARAkTER
Met de kwetsbare Leonberger besloot hij evenwel 
te stoppen en hij schakelde over op ‘design’, een 
mix van vier vechthonden. De jongste Butch is zo’n 
‘design’, in dit geval een kruising van de Fila Brasileiro 
(waakhond zonder pardon), Engelse Mastiff (zeer 
trouw), Tosa Inu (dé Japanse toernooihond) en de 
Italiaanse vechtersbaas Cane Corso. “Een recept voor 
ellende”, zegt Roel zelf. Maar waarom dan toch? Wat 
bezielt hem als zachtaardige man in een leuke straat? 
Dat wordt niet geheel duidelijk. Hij roemt het lieve 
karakter van Butch. Het fokprogramma zou enkel 
op goede eigenschappen gericht zijn. “Ik heb Butch 
maar één keer kwaad gezien. Toen iemand mij zomaar 
uitschold op straat. Had ik hem losgelaten, dan was 
die man een legpuzzel geweest.” 

Ik geef Butch voorzichtig een botje. Op straat doen 
mensen alsof ze niet bang zijn en maken een praatje. 
Anderen hebben het er niet zo op en steken schielijk 
over. “Wil je mensen ontmoeten? Belangstelling van 
vrouwen? Neem een hond!”, raadt Roel iedere man 
aan. Liever een hond (een reu) dan een vrouw: “Een 
hond is altijd blij. En luistert.” Maar er is toch wel enig 

verschil tussen bijvoorbeeld familie en een hond? “Er 
is verschil. Als een hond sterft is het verdriet groot, 
maar het slijt en je neemt een nieuwe hond. Het 
verlies van een dierbare slijt veel minder snel en een 
geliefd persoon is uiteraard niet inwisselbaar.” Voor 
Roel is een hond  het fijnste gezelschap dat er is. “Het 
zijn mijn kinderen.” Op serieuze toon: “je moet als 
een hond leren denken. Ik heb Butch proberen uit te 
leggen dat Bommel dood is. Maar hij snapt het niet.” 

Roel. Atypische hondenman. Goede baan, vriendelijk, 
sociaal, netjes op zichzelf en netjes op zijn huis. In 
de Capucijnenstraat heeft niemand last van hem. 
Hij vindt Café De Troubadour, recht tegenover zijn 
huis, geweldig: “De klanten condoleerden mij met 
het verlies van Bommel.” Houdt hij van Tilburg? Voor 
het eerst valt er een stilte. “Het is dat ik hier geboren 
ben en dat mijn familie hier woont, maar verder vind 
ik het niks. Die cityring; de Heuvel verkloot… Wat er 
moet gebeuren om het te verbeteren? “Platgooien 
de boel en iets nieuws beginnen. Wel met een grote 
hondenuitlaatplek in het midden…”

altijd vrolijk, en een onvoorwaardelijke liefde! De Draad |  27  
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Foto-EXpositiE FotoCLUB FoCUs    
Van 1 juli t/m 31 augustus houdt Fotoclub Focus uit 
Udenhout een expositie in woonzorgcentrum  
De Eikelaar, Slimstraat 40 te Udenhout. In de gang 
naar het atrium hangen ca. 30 foto’s, gemaakt door 
de leden van de fotoclub. Openingstijden van  
8.30 – 20.00 uur. Toegang: gratis.

gEMEEntE HELpt  
MEt LangEr tHUis WonEn 
Tilburgse senioren die hun woning willen 
aanpassen om langer thuis te kunnen blijven 
wonen, kunnen een lening krijgen van de 
gemeente. Die trekt hier de komende vier jaar 
een miljoen euro voor uit. Deze zogeheten 
blijverslening wordt waarschijnlijk vanaf juli 2018 
bij wijze van proef ingevoerd. Met als doel om ook 
senioren met weinig of geen eigen vermogen in 
staat te stellen zo lang mogelijk in de eigen woning 
te blijven. Tilburg gaat uit van een gemiddelde 
van 15.000 euro per lening. Jaarlijks is 2,5 ton 
beschikbaar. Daarmee zouden zo‘n vijftien leningen 
per jaar verstrekt kunnen worden. Eigen woningen 
zijn vaak minder goed aangepast voor het geval 
senioren hulpbehoevend worden. Vooral eigenaars 
van midden en goedkopere segment woningen 
ondervinden financiële belemmeringen, hun geld 
zit in de stenen.

FotoWEDstriJD  
FiEtsForUM tiLBUrg
Op 16 september a.s. is het Tilburg Fietst Festival 
en daarom organiseert FietsForum Tilburg weer 
een fotowedstrijd. Het thema dit jaar is FIETSEN 
EN MODE, een van de thema’s van het festival. Op 
16 september wordt dit thema uitgedrukt in een 
modeshow van allerlei fietskleding. Er worden geen 
speciale eisen gesteld aan de foto’s. Een selectie 
van de foto’s is te zien in de Wagenmakerij in de 
Spoorzone tijdens het festival. Alle bezoekers 
mogen mee de winnaar bepalen. Die krijgt een 
leuke prijs, de foto wordt gepubliceerd en krijgt 
daarmee eeuwige roem. De foto’s kunnen tot 
3 september digitaal worden ingezonden naar 
info@fietsforumtilburg.nl o.v.v. naam, adres, 
telefoonnummer en eventueel een toelichting.
De foto’s moeten in 2018 gemaakt zijn.

nieuWS

    GARen



KBo-pCoB start DatingsitE!
De grootste seniorenorganisatie van Nederland, 
KBO-PCOB,  startte dit voorjaar met een datingsite 
waar ouderen terecht kunnen voor liefde en 
vriendschap. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid 
onder alleenstaande senioren een groot probleem 
is. Van alle 65-plussers woont circa 52% alleen. Van 
alle 75-plussers ongeveer 64,4 %. Het eenzaamst 
zijn gescheiden ouderen met een klein netwerk. 
Liefst zouden zij met een ander het leven willen 
delen, meldt KBO-PCOB.

Sommige leden komen de ware tegen bij een 
van de ruim 800 afdelingen van de vereniging. 
Voor anderen is er nu de datingsite 50plusmatch 
(www.50plusmatch.nl/kbo-pcob) waarop leden 
elkaar kunnen vinden en ontmoeten. Directeur 
Manon Vanderkaa: “Veel van onze leden verlangen 
naar een nieuwe liefde maar weten niet waar en 
hoe een partner te vinden. Daarom deze nieuwe 
datingsite waarmee we hopen op mooie contacten 
voor veel van onze leden. Je kunt ook verder vissen 
in de grotere vijver van 50PlusMatch.” De datingsite 
is een van de veiligste in Nederland, getest door 
Kassa! Heeft tevens het keurmerk Veilig Daten en 
het Thuiswinkel Waarborg keurmerk.

spECiaL gYM   
En MBvo in HEt spoor
Op 21 augustus start weer het nieuwe seizoen van 
de twee gymclubs in MFA Het Spoor.  Dit zijn Meer 
Bewegen voor Ouderen (MBVO) en de Special Gym. 
Het seizoen loopt van augustus tot juni. De Meer 
Bewegen voor Ouderen-les  is elke dinsdag van 
9.45 tot 10.45 uur in de sportzaal van Het Spoor.  
Na afloop samen koffie drinken, ja gezellig! 

Special Gym is elke dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 
uur. Het is een speciale gymles voor mensen die 
nog ‘thuis’ wonen en een chronische ziekte hebben, 
zoals hartproblemen, reuma of een spierziekte.  
Hier kun je in je eigen tempo aan meedoen.  
U kunt meedoen aan twee gratis proeflessen.  
De Special Gym is elke dinsdag van 11 tot 12 uur.  
De kosten van beide soorten gym zijn €4,- per les. 
Hierop is de Meedoenregeling van toepassing.   

Meer informatie of aanmelden? MFA Het Spoor, 
Schaepmanstraat 36. T 013  542 16 64

niEUWE DatUM  60+ BEUrs
Dit jaar vindt alweer de zestiende editie van 
de 60+ beurs Tilburg plaats. Dit jaar niet in het 
eerste weekend van oktober maar op zaterdag 8 
september. Vorig jaar kwamen zo’n 3.000 bezoekers 
uit Tilburg en omstreken naar de Euroscoop om 
zich te laten informeren bij de verschillende stands, 
maar zeker ook voor de muzikale omlijsting en 
hapje en drankje. De 60+ beurs duurt van 10.00 tot 
16.00 uur en is gratis toegankelijk. 

LEZEnD DE ZoMEr Door
Senia, dé landelijke organisatie van leesclubs, 
verzorgt deze zomer een aantal zomerleesclubs 
in Tilburg. Speciaal voor mensen die in juli en 
augustus niet op vakantie gaan. Het thema dit jaar 
is: ‘Een reis door het leven’. De leden van de club 
lezen drie boeken over dit thema en bespreken 
deze met elkaar. De boeken zijn Je ziet mij nooit 
meer terug van Sonja Barend, De acht bergen 
van Paolo Cognetti en De Heilige Rita van Tommy 
Wieringa. De kosten voor de zomerleesclub zijn 
€16, - per persoon. Wilt u deelnemen? Neem dan 
contact op Frauke Siert, contactpersoon Senia 
Noord-Brabant. E frauke.siert@senia.nl Zij brengt u 
in contact met andere belangstellenden.
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HEEL BEstErD BaKt
Op 22 september wordt het Besterdplein 

omgetoverd tot een heuse tearoom. Een dag 
vol (gratis) koffie en gebak, leuke activiteiten 

en een loterij met mooie prijzen. Ben jij een 
hobbybakker? Maak dan de topbakker in je 

wakker en gooi al je bakkunsten in de strijd en 
ding mee naar de hoofdprijs. Zoals vorig jaar de 

‘chips-chocoladetaart met gemengde noten’ won. 
Die is nu te koop bij Bakkerij Eigenzinnig. Wil je 

meedoen aan de bakwedstrijd? Stuur dan een mail 
naar heelbesterdbakt@korvel-besterd.nl. Of wil 

je genieten van alle baksels? Kom dan naar Heel 
Besterd Bakt!

parELEXprEss oistErWiJK
Geniet van het natuurschoon rondom Oisterwijk 

en reis mee met de PAREL Express. Deze stoomtrein 
rijdt twee uur door de Parel van Brabant. 

Boswachter en natuurgids Frans Kapteijns kan uren 
vertellen over de straatnamen en hun relatie tot 

de natuur, over bijzonder groen in het stadse dorp 
en over flora en fauna in de Oisterwijkse bossen en 
vennen. Er is een tussenstop in Bezoekerscentrum 

Groot Speijck. Meegenieten? De tour is op 29 
augustus, 26 september en 31 oktober. Kosten: 

t/m 4 jaar gratis, t/m 14 jaar €6,-, vanaf 15 jaar €8,- 
Aanmelden via www.OnsOisterwijk.nl. Daarnaast 

rijdt er een treintje door Landgoed Huis ter Heide 
en de Loonse en Drunense Duinen, de Duinexpres. 

Deze is voor groepen van minimaal 26 en maximaal 
52 personen te boeken via www.arbeid-adelt.nl 

opEn Dag BoErDEriJ DE WaLHoEvE
Al sinds 1997 verkopen Jan en Nelly van Roessel 

het vlees van hun eigen dieren uit de stal in de 
boerderijwinkel. Daarnaast verkopen ze ook vlees, 

kaas, zuivel, groente, fruit en brood van diverse 
producenten uit de streek. Op 15 september houdt 
De Walhoeve een Open Dag. Kom een kijkje nemen 

aan de Hoge Wal 15 in Tilburg. T 013 542 49 20.

FiEtsviErDaagsE st. oEDEnroDE
17 – 20 juli: Vier dagen lang ontdek je wat het 
gebied in de driehoek tussen ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven en Tilburg je te bieden heeft: bossen, 
zandverstuivingen, dijkjes, vennen, het Dommeldal, 
boerderijen, schaapskuddes, oude gehuchten en 
mooie dorpjes met leuke terrasjes. De organisatie 
heeft veel tijd en energie gestoken in deze 
prachtige Rooise fietsvierdaagse. Inschrijven? 
Voor vier dagen is de deelname €12,- (€10,- bij 
voorinschrijven). Dagdeelname: €3,50. Afstanden: 
30, 45 en 60 km. Kijk op www.rooifietst.nl

FooDstoCK rEEsHoFparK
Wat krijg je als je Woodstock in een nieuw jasje 
stopt en dit combineert met eten? Juist, Foodstock! 
Dit driedaags gratis festival vindt plaats op 8 en 
9 september in het Reeshofpark in Tilburg, het 
festival waar je bij moet zijn. Lekker eten bij de 
tientallen foodtrucks en genieten van de muziek 
die Foodstock je biedt, met een fantastische 
programmering, een kinderdorp en veel ruimte 
voor ontspanning. Wie wil dat nu niet? Kijk voor 
meer informatie op festival-foodstock.nl/tilburg.

DriE Jaar DE BoEMEL
Al drie jaar stoomt Theater de Boemel in volle vaart 
vooruit. Dat wordt gevierd op 25 en 26 augustus 
met een gevarieerd programma zoals Tuff Enuff, 
Maraquis, diverse support acts, een muziekquiz 
met Anton Kwantes, een brunch voor €6,-, een 
talkshow door Saskia Bodelier met Bleye Gasten en 
een kinderprogramma onder de Boemelboom. Wil 
je de sfeer van Oerol beleven? Kom dan op 25 en 26 
augustus naar Theater de Boemel.  
Info: www.theaterdeboemel.nl

zOMeRAcTiViTeiTen
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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.

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.



70 jarige man zoekt kennismaking met een leuke 
vrouw. Ik houd van dieren en muziek, wandelen, 

fietsen, maar ook maak ik graag een reisje per 
bus of trein, gezelligheid thuis vind ik belangrijk. 

Spreekt jou dit aan reageer dan onder nummer 
2018-3-1. Tot later!

80-jarige Marineveteraan zoekt contact met een 
dame van 60 tot 75 jaar om veteranendagen 

te bezoeken en andere gezellige dingen te 
ondernemen zoals wandelen en fietsen. Ik 

ben goed ter been, woon zelfstandig en ben 
weduwnaar. Contact onder nummer 2018-3-2

Sportieve man van 75 jaar zoekt contact met 
een leuke vrouw om samen iets te ondernemen. 

Ik fiets en wandel graag, een dagje erop uit en 
samen een kopje koffie drinken met een goed 

gesprek lijkt me gezellig. Ik rook niet en ben in het 
bezit van een auto. Woon in Tilburg en beschik 
over internet. Geïnteresseerd? Reageer dan via 

nummer 2018-3-3

Graag zou ik vrouwelijk maatje willen ontmoeten 
in de leeftijd vanaf 60 jaar. Zoek jij ook een 

maatje? Laat het me weten onder  
nummer 2018-3-4.

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

Dameskoor Calliope zoekt nieuwe leden. Het 
koor is bedoeld voor vrouwen die zingen 
gewoon leuk vinden. We zingen onder leiding 
van een enthousiaste dirigente en we worden 
begeleid door een pianist. Repetities zijn iedere 
dinsdagavond van 20.15 – 21.45 uur bij Hofstede 
De Blaak, Dussenpad 1-3. Wilt u meer informatie, 
dat kan via 06 505 58 439.

OP ZOEK NAAR CONTACT 
VRAAG & AANBOD
TE KOOP

CONTACT

GEZOChT | GEVRAAGD

De DRAAD 
kWiJT ?
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Voor een expositie ben ik op zoek naar een oude 
IBM PC XT (bv 5150 of 5160) uit de jaren ’80. Het 
gaat mij om het moederbord. Het mag ook een 
kloon zijn, defect is geen bezwaar. Kenmerken 
moederbord 8088 processor, 8 ISA sloten, dual-in-
line geheugenchips 4164/41256. Informatie: via 
06 155 81 912 of janrijs@outlook.com

De vrijwilligers van de Werkgroep School 
en Techniek willen na de zomervakantie 
workshops Techniek geven voor leerkrachten 
van basisscholen. Voor het leggen van contacten 
met de scholen en de onderlinge afstemming 
van activiteiten zoeken wij een projectleider op 
vrijwillige basis. Iemand die thuis is in het (basis)
onderwijs zou ideaal zijn. We schatten de tijd van 
de werkzaamheden voorlopig op gemiddeld 3 uur 
per week. Meer informatie via onze website  
www.hgschoolentechniek.jouwweb.nl of bel  
06 276 22 782.

Het Ratjetoe Koor zoekt muzikanten. Het gaat 
om een ervaren en enthousiaste accordeonist, 
toetsenist en een gitarist. We zijn een 
gezellig koor met zowel een Nederlands als 
anderstalig repertoire. We treden vaak op 
tijdens festivals en zijn een graag geziene 
gast in verzorgingstehuizen. Repetitie is op 
woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in MFA  
De Poorten. Meer informatie? Bel dan met  
T 013 571 06 24 of 06 192 86 411.

Hebt u nog postzegels in de kast liggen en weet 
u niet wat u ermee moet doen? Ik ben er erg blij 
mee en kom ze graag bij u ophalen. Informatie 
graag via 06 200 51 703.

Verzamelaar van winkelwagenmuntjes, jokers, 
speldjes, postzegels en sigarenbandjes is nog 
op zoek naar nieuwe items. Kunt u me helpen? 
Informatie via T 013 456 07 22.

Wie wil mij helpen met het schrijven/redigeren 
van mijn autobiografie. Ik wil graag het verhaal 
vertellen dat ik heb meegemaakt. Ik zou erg 
blij zijn met de hulp. De baten gaan naar de 
Hersenstichting. Hennie Jacobs via  
06 – 385 70 622 of h.jacobs@simpc.nl

Collectie miniatuurauto’s aangeboden. De meeste 
met originele doos. School 1:18, 1:24, 1:38 en 1:43. 
Merken: Maisto, Burago, Polistil, Solido, Dinky Toys 
en Match Box. Tevens bied ik een vitrinekast te 
koop aan. Inlichtingen via 06 228 15 096.

Te koop aangeboden: legpuzzels van 1.000 
stukjes, 1 x gelegd. Per 10 stuks à € 2,00 per stuk. 
Contact via nummer: 013 571 34 21.

Zo goed als nieuw aangeboden 
koffermassagebank, tevens medische boeken. 
Prijs nader overeen te komen. Wilt u meer 
informatie? Bel dan met T 013 570 34 53.

Diverse lampen te koop aangeboden: 
Koperen vloerlamp – hoogte 180 cm, doorsnede 
kap 32 cm. Prijs € 20.00. Koperen tafellamp – 
hoog 63 cm. - doorsnede kap 50 cm. Prijs € 20.00 
en nog een zware koperen tafellamp, prachtige 
voet – hoog 73 cm, doorsnede onderkant kap 
45 cm. Prijs € 30.00. Alles in prima staat, wegens 
verhuis overcompleet. Kan eventueel worden 
thuisbezorgd. Informatie via 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  
toINE ScHoENMakErS

Hij gaat nog wel eens zweefvliegen maar meestal 

blijft toine Schoenmakers met beide benen op de 

grond. maar zijn passie voor zweefvliegtuigen is er niet 

minder om. werp maar eens ‘n blik in de garage van 

deze praktijkdocent werktuigbouwkunde en technische 

bedrijfskunde in ruste. Daar is hij al jaren bezig met de 

restauratie van een zweefvliegtuig uit 1951 dat ooit dienst 

deed bij de royal Air Force om jongeren warm te maken 

voor een loopbaan bij de britse luchtmacht. Zelf was 

Schoenmakers (1946) een jaar of zeven toen hij met zijn 

vader een  kijkje ging nemen op Vliegbasis gilze-rijen en 

prompt in de ban raakte van zweefvliegtuigen. “mijn broer 

bouwde een model en van de resterende materialen maakte ik 

m’n eigen zweefvliegtuigje”, vertelt hij. “modelbouw zat bij ons 

in de familie. m’n vader maakte modelstoomlocomotieven.” 

lachend: “mijn beide zonen hebben trouwens dezelfde gezonde 

verslaving.”Vanaf z’n twaalfde bouwde de jonge Schoenmakers 

diverse modelzweefvliegtuigen en ging er ook mee vliegen op 

de regte Hei. Dat hij bouwtalent had, bleek wel toen hij zowel 

in 1965 als 1966 het Nederlands kampioenschap ‘vrij vliegende 

schaalmodellen’ won. twee jaar later vloog hij voor het eerst in 

een echt zweefvliegtuig. “maar”, zegt hij, “m’n passie lag toch meer 

bij technisch onderhoud en modelbouw.” In 1971 ging hij de lucht 

in met een zelfgebouwde ‘gyroglider’.  Ook oldtimers hebben zijn 

grote belangstelling. Schoenmakers, die als vrijwilliger werkt op de 

traditiekamer van Vliegbasis gilze-rijen, stond zelfs aan de wieg 

van de landelijke Vereniging Historische Zweefvliegtuigen. En schrijft 

nog altijd in het verenigingsblad ‘De Spandraad’.In 1986 kwam 

hij in het bezit van een zogeheten grunau baby, een éénpersoons 

zweefvliegtuig van Duitse makelij uit 1951. “Jarenlang ben ik bezig 

geweest met de restauratie maar ik heb er nooit mee gevlogen. Ik ben 

met vliegen gestopt toen ik mantelzorger werd voor mijn vrouw.”De 

grunau baby werd verkocht en met de opbrengst kocht Schoenmakers 

het rAF-toestel. “Daar ben ik nog wel enkele jaren mee bezig, hoop ik.” 

Een schaalmodel heeft hij overigens al lang klaar. Er is geen bouwdoos 

aan te pas gekomen, deze technische vakman maakt alles met eigen 

handen.

 

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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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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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

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!
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Broekhoven, 
tussen Piushaven en Leij

Ronald Peeters

tilburgni
tilburgni

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.

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



in het voorwoord van De Draad nr. 1, Uitgelezen, lees 
ik dat het lezen van ouderwetse gedrukte uitsterft. 
Dat dit door internet (meestal draadloos) komt, staat 
er dan niet bij, maar dat snapt iedereen.Maar snapt 

u ook dat er mensen zijn die niet veel van het draadloze  
internet willen weten? 

Iemand zoals ik, een doodgewone mevrouw die met de 
komst van het draadloze internet haar leven tussen haar 
vingers weg voelt glippen.

Het neemt iets van mijn energie weg, kort door de bocht 
uitgelegd, en dat maakt hetgeen ik buitenhuis moet of wil 
doen tot iets waar ik als een berg tegenop zie: supermarkt, 
Ekoplaza, apotheek of ziekenhuisbezoek, terrasje nemen, 
nieuwe schoenen kopen, en ja, ook naar de bieb, en erger 
een fietstocht, boswandeling of een keer naar het strand. 
Waar ik tegenwoordig ook ga, ik loop leeg, uitgeput kom ik 
weer terug in mijn, ten dele, afgeschermd huis.

En dit alles door de draadloze techniek, die wereldwijd 
de hemel in geprezen wordt en iedereen met iedereen 
verbindt, maar mijn leven kleiner maakt …

Dat wilde ik even kwijt…
Maar ook dat het lezen van een goed ouderwets gedrukt 
boek alles weer wat lichter maakt …

Conja

Ik word zo moe van dat gedoe
mag die hinder wat minder
het geeft me chagrijn en ik wil niet chagrijnig zijn.

De kRAcHT 
VAn een GOeD 
OuDeRWeTS 
GeDRukT bOek
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Wat U nog MoEt WEtEn 
De Draad nummer 3, 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 en advertenties

DE voLgEnDE DraaD
De vierde Draad van 2018 wordt verspreid tussen 5 en 12 oktober en de  
kopij voor deze editie met als thema Jong en Oud sluit op 24 augustus.
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 Lekker In Je Vel was: Ontspanning! De twee gelukkige 
prijswinnaars zijn:  mevrouw m. van Raak en mevrouw f. ketelaars,  

beide uit Tilburg. van harte gefeliciteerd met uw prijs!  
Helaas was er iets misgegaan met deze puzzel waardoor verticaal niet alle 

woorden zijn weergegeven. Onze excuses hiervoor.

De Rubriek Draadloos van de vorige editie ging over de app Klup; een digitale 
Vriendschapsbank. Dit wekte verwarring bij de echte Vriendschapsbank in 

Tilburg. Meer info, zie pg 32/33.
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Eindredactie
Hans Peters
Betty Montulet

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

Concept & Creatie
Dennis Buster

fotografie & illustratie
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 
Tosca en Jozef bij Samen Verder
 
met dank aan de samen
werkende partners:  
Buro Maks, ContourdeTwern,  
Convivio, Feniks, gemeente Tilburg, 
GGz Breburg, KBO Kring Tilburg,  
La Poubelle, RIBW Brabant, Thebe, 
SMO Traverse en De Wever.

De Draad |  39  

Reacties vooR 24augustus 
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



VrijwilligersbedankT 2018 

Vrijwilligers zijn het goud van de samenleving. Zij zijn onmisbaar voor 

onze stad en zijn bewoners. Daarom organiseren de gemeente Tilburg en 

ContourdeTwern, samen met maatschappelijk betrokken partners, jaar-

lijks het Vrijwilligersbedankje. Ook dit jaar tonen we onze waardering en 

bedanken we de vrijwilligers met een geschenk naar keuze. 

Hoe werkt het?

Vrijwilligers kunnen vanaf 3 september op www.vrijwilligersbedankt.nl 

zelf hun bedankje kiezen uit een gevarieerd assortiment. De vele cadeautjes 

worden aangeboden door bedrijven en organisaties uit de stad die vrijwil-

ligers een warm HART toedragen. Vrijwilligers kunnen kiezen uit vrijkaarten, 

workshops, producten, sportwedstrijden, cadeaubonnen, enzovoort.

Stuur een mail naar: 

Anuschka Polfliet, anuschkapolfliet@contourdetwern.nl 

of bel 013 549 86 46 (AdviesPunt ContourdeTwern).

BEDANKT!

VrijwilligersbedankT is nog op zoek naar bedrijven/organisaties 
die hieraan een bijdrage willen leveren. Doet u mee?


