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THUIS ZIJN, OOK ALS HET EINDE
VAN HET LEVEN NADERT
Als ik met mensen over mijn werk praat krijg ik weleens de vraag wat de
mooie kanten zijn van mijn vak. Daar hoef ik niet lang over na te denken.
‘Mooi is misschien niet het juiste woord. Maar mensen bijstaan in die
laatste levensfase, dat is voor mij heel bijzonder en dat doe ik graag’, zeg
ik dan meteen. Bijna altijd krijg ik dan een verbaasde blik. Dat snap ik wel
en meestal probeer ik het uit te leggen. Die laatste levensfase is zo’n ingrijpende periode, voor de cliënt zelf maar ook voor iedereen daaromheen.
Wat gaat er gebeuren? Krijg ik pijn? Verlies ik de grip op mijn leven? Zorg
om partner en kinderen. Er gebeurt dan zoveel met mensen. Wanneer een
medische behandeling om beter te worden niet meer mogelijk is, kunnen
we er wel voor zorgen dat iemand menswaardig kan sterven. Palliatieve
zorg, noemen we dat. Veel mensen willen het liefst thuis, in hun vertrouwde omgeving sterven. Wij proberen dat mogelijk te maken. In al die jaren
heb ik gemerkt hoe waardevol goede zorg dan is. Voor jong en oud, het is
altijd aangrijpend en ik vind het echt bijzonder dat ik dan in zo’n belangrijke
fase zorg mag verlenen. ‘Maar waarom vind je dit zo bijzonder?’. Omdat het
draait om wat er echt toe doet op dat moment: er zijn voor de ander, tijd
nemen en aandacht geven. Voor de cliënt, maar zeker ook voor familie en
naasten.
Tijdens mijn avondroute kom ik vaak bij mensen in de palliatieve fase.
Om hen voor de nacht nog even te verschonen, op te frissen, medicatie te
geven of iemand in een goede houding te helpen. De avond is altijd een
speciaal moment. Soms zijn mensen bang, onrustig of zien ze op tegen de
nacht. Ik blijf dan altijd nog even zitten om te praten. Ik kan hun vragen
beantwoorden en ze kunnen hun zorgen kwijt. Daarna nog een kletspraatje
en ik zie mensen rustiger worden en ontspannen. ‘Wat fijn dat je tijd voor
ons hebt’ hoor ik dan vaak.

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

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT
Voorkom klachten door juiste zithouding

Soms wordt het voor mantelzorgers te zwaar. Ik weet nog van Mw. de
Graaf, die voor haar zieke man zorgde. Na een zware nacht werd ik door
haar opgewacht, omdat het niet meer ging. Samen hebben we gesproken
over haar man, over haar zorgen en hoe het verder moet. In alle rust bij
een kop koffie bleek een luisterend oor voldoende. Toen ik voorstelde om
nachtzorg te regelen om haar te ontlasten zei ze “ach nee hoor, dat hoeft
nog niet, ik ben zo blij dat ik even met je kon praten.
Dat is wat ik nodig had”.
‘Ja, maar het is zo’n verdrietige periode? hoe kun je dat nou graag doen?’.
Het is niet alleen maar verdriet. Het is een ook een periode waarin mensen
lachen, mooie herinneringen en anekdotes ophalen en genieten van
muziek of een slokje wijn. Achteraf hoor ik vaak van mantelzorgers dat ze,
ondanks het verdriet van het afscheid, met warme gevoelens terugdenken
aan die laatste periode. En dan is het toch mooi dat ik daarbij heb mogen
helpen?

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

Laat u dan eens adviseren voor een écht goede stoel.
Maak een afspraak
met zitspecialist
Miranda van Wijk
voor advies en passing in onze showroom of bij u thuis!

T: 013 - 521 22 23

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

0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

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.

Het goede nieuws deze herfst, is dat we er volgens
het kabinet gemiddeld 500 euro op vooruitgaan.
Dat kan dus ook op neerkomen op 15 euro.
Maar toch, altijd mooi meegenomen. Minder
goed nieuws en dan lokaal, is de invasie van
Amerikaanse fastfoodketens in de binnenstad van
Tilburg.
Moeten daar die 500 euri naartoe of zo? Het
Pieter Vreedeplein heet in de volksmond al Plaza
Americana door hamburgerketens als Five Guys.
Five Guys? Inmiddels zijn het zeker acht guys;
Taco Bell, Starbucks, KFC, Pizza Hut, Burger King
en McDonalds meegerekend. En sinds de zomer
kunnen we daar ook genieten van Dunkin’Donuts
en ijsketen Baskin-Robbins.
Duur of duurzaam? Valt wel mee als je in
aanmerking neemt dat aan elke donut en
ijshoorn minstens een extra zak suiker is
toegevoegd. Bravo! In ieder geval goed voor
diabetes type II. Daarnaast hebben al deze
snacks een ding gemeen: ze smaken allemaal
alsof ze lichtjaren geleden zijn ingevroren in
Minnesota om vervolgens naar Europa te vliegen.
Voedselkilometers, ja dat klopt. Het wachten is
nu op Thanksgiving als Turducken Palace verrijst.
Daar kun je dan eindelijk die reuzestapel pluimvee
wegsnacken: de beroemde, in bacon gerolde
kalkoen van zo’n 12 kg, gevuld met eend, gevuld
met kip, gevuld met duif, waarin een kwarteltje.
Geen wonder dat de GGD zich zorgen maakt; deze
opmars van kubieke meters gestold vet en suiker
helpt niet echt mee om Jongeren Op Gezond
Gewicht te houden en verband met de FairTrade
Gemeente zie ik ook zo gauw niet. Net zo min als
een groeimarkt voor de fruit- en saladeboetieks
waar men voor pleit.
Zet dan liever een paddenstoelen pluktocht
op touw, in de herfst, in de bossen. Naar oud
Italiaans gebruik. Traditioneel, gezond voedsel,
een ontmoetingsmoment en beweging in de
buitenlucht in het mooiste seizoen van het jaar.
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Achter de voordeur in Oud Noord

Herkenning
en erkenning
Barry van Robeerst (41) is namens Tiwos buurtbeheerder in de
Textielbuurt en andere delen van Oud Noord. Een baan vol afwisseling,
volgens Barry. Hij komt achter voordeuren die voor veel instanties
gesloten blijven. Want als ervarings-deskundige wint hij het vertrouwen
van de buurtbewoners als geen ander. Zoals dat van Rinus en Claudia.
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arry loopt door de buurt en wordt van
alle kanten begroet en aangesproken
over zaken zoals geluidsoverlast,
kapotte lampen en de schoonmaak van
publieke ruimtes. En zo loopt zijn agenda al snel
vol met afspraken. Een doorsnee buurtbeheerder
dus? Nou nee. Want de ervaringsdeskundige
bereikt net dat beetje meer. Vooral bij bewoners
die je confronteren met wantrouwen, dichtslaande deuren of maat 44 met stalen neus:
“Doordat ik zelf een bewogen verleden heb met
onder meer een angststoornis en depressies
herken ik veel en gaat de communicatie met de
bewoners soepeler.”

DE Jordaan van Tilburg

De Textielbuurt is een typisch Tilburgse
volksbuurt, in de volksmond ‘de Jordaan’ van
Tilburg genoemd. Waar de mensen van oudsher
’s avonds gezellig de dag doornemen onder
het genot van een pilske. Voor het huis op

Rinus:”Hier voel ik me
gewoon een ander mens!”

plastic tuinstoelen. Maar achter de voordeur
is het vaak niet zo gezellig. Met veel armoede,
schuldenproblematiek, eenzaamheid en
steeds meer mensen met rugzakjes. Psychisch
kwetsbaar. Dan ligt verwaarlozing en vervuiling
op de loer. Woningcorporatie Tiwos wil menstot-mens contact met de wijkbewoners
om te weten wat er speelt. Dus is Barry als
ervaringsdeskundige, goud waard: “Mensen
zijn vaak zo lamgeslagen door alle problemen
dat ze het niet meer aankunnen, zeker niet
als oplossingen worden aangedragen door
instanties. Die luisteren óf niet óf weten altijd
alles beter.” Naarmate buurtbewoners hem
beter leerden kennen, wilden ze heel graag
hun verhaal kwijt, vooral ouderen: “Zo pik je de
signalen op. Ik ken mensen waar nooit iemand
binnenkwam. Die gaan mij aan het hart en dat
herkennen ze. Herkenning en erkenning zijn de
sleutelwoorden in het contact. Het is fijn als er
iemand tegenover je zit die zegt: ‘Het is niet zo
gek hoor dat je je post niet openmaakt, dat heb

>>

ik zelf ook gehad. Ik weet wat je doormaakt want ik
ben daar ook geweest.’ Dan stel je jezelf kwetsbaar
op en dat schept vertrouwen en op den duur een
band.”

Howie the Harp

Wordt de ervaringsdeskundige in
hulpverlenersland door sommigen als het nieuwe
evangelie omarmd, anderen zijn kritischer. Zo
niet Barry: “De hulpverlening is hoe dan ook aan
vernieuwing toe. En het menselijke aspect is
maatgevend, vind ik. Vraag eerst ‘wat heb jij nodig?’
en kijk dan naar het systeem. In de zorg, zoals bij
GGzBreburg en de RIBW – een goede partner in
de wijk - werken al veel ervaringsdeskundigen
maar het zou mooi zijn als andere instanties dit
ook oppikken.We moeten daarin onze mindset
veranderen. Achter veel van de huidige financiële
problematiek schuilt psychische kwetsbaarheid.”
Barry volgde de opleiding tot ervaringsdeskundige
Howie The Harp: “Dat was heftig maar helpt mij
enorm bij dit werk.”

Rauwdouwer

Zelf dacht hij jaren geleden ook niet dat hij
ooit een vaste baan zou hebben, laat staan een
koophuis: “Ik kom zelf uit een diep dal en dat
motiveert mij weer om anderen stappen te laten
zetten.” Zoals Rinus (58), een echte rauwdouwer
met tattoos. “Hee dikke!” is zijn welkom waarna
hij gastvrij koffieschenkt. Rinus is misschien niet
meer zo mobiel maar wel mondfiat. Als rasechte
Tilburger, geboren in de Textielbuurt, is hij nu als
het ware weer ‘thuis’. Maar dat ging niet zonder
slag of stoot. Na een vechtscheiding moest hij
opnieuw verhuizen. Rinus: “Elke vrijdag, als ze zat
was, belde ze de politie!” In zijn volgende woning,
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een portiekflat, ging het mis. De buren en Rinus
accordeerden niet. Rinus: “Ik zat daar met mijn
hond op een flatje. Eén bak ellende!” Barry: “Dat
was een mismatch en niemand was blij; Rinus niet,
de buren niet en Tiwos niet. De eerste keer dat ik
Rinus sprak, ging het al fout. Ik schoot in de lach
en zei ironisch: ‘Lekker rustig type ben jij!’ Leven en
laten leven, zeg ik altijd, maar door zijn gedrag en
voorkomen is Rinus al snel de zondebok.”
Maar niet voor Barry: “Ik vind Rinus juist prima
zoals-ie is. Hij is open en zegt meteen waar het
op staat.” Mede dankzij zijn bemiddeling zit Rinus,
piekfijn in de spulletjes, terug op het oude nest. Hij
is dan ook erg te spreken over Tiwos en over zijn
nieuwe woonomgeving: “Volk over de vloer hoef
ik niet maar ik wil geen bonje met de buren.” En
op zijn fleurige, overdekte terras, dat hij zelf heeft
ontworpen, is hij trots: “Hier ben ik gewoon een
ander mens.”

Zonnetje in huis

Vijftigplusser Claudia is transgender; 12 jaar
geleden werd ze van man vrouw maar in die
verandering ging de buurt waar ze al 23 jaar woont,
niet echt mee: “Buren blijven hij of meneer zeggen.
Ik had hier meer respect en ruimdenkendheid
verwacht. Maar men vindt mij maf of gestoord. Ik
ben immers geen vrouw maar een verklede man,
hoor ik dan. Daardoor ervaar ik veel woede, stress
en pijn, ook lichamelijk. En blijf vervolgens de hele
dag binnen met de gordijnen dicht.” Barry is haar
steun en toeverlaat maar kan natuurlijk niet de
mentaliteit in de wijk veranderen. Barry: “Onbegrip
en eenzaamheid zijn een rode draad in haar leven.
Als man had ze veel sociale contacten, als vrouw
voelt ze zich alleen en onbegrepen. Alles wat ik
kan bieden is een luisterend oor.” Claudia is daar
maar al te blij mee: “Bij hem kan ik mijn frustraties
kwijt.” Zoals toen ze in het ziekenhuis voor de
zoveelste keer als man werd aangesproken: “Je zou
toch zeggen dat ze me inmiddels kennen. Maar
nee hoor. Ik heb nu een formele klacht ingediend.”
Barry: “Het zou al helpen als ze meer in contact
kwam met andere transgenders. Maar die staan
niet in dikke rijen op de stoep.”
“Gelukkig zijn er ook mensen die me wel
snappen”, zegt Claudia en wijst op een mooie
bos bloemen: “Ik vertelde mijn verhaal aan een
jonge medewerkster van de Jumbo. Komt ze me
10 minuten later deze bloemen brengen. En dat
is dan de jongste generatie. Zo’n zonnestraaltje
maakt mijn dag goed.” Neemt Barry wel eens een
bloemetje mee? “Nooit!”, lacht Claudia, “maar dat
hoeft ook niet. Hij is al het zonnetje in mijn huis.”

tekst Betty Montulet / fotografie Hans Peters

MAALTIJD - THUIS - SERVICE

Kringloopwinkel Tilburg
Hoevenseweg 3, Tilburg

Kringloopwinkel en
inname goederen Goirle

maandag 13.00 - 18.00 uur

Nobelstraat 18a, Goirle

dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur

maandag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

dinsdag - zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Inname goederen Tilburg

Ophalen goederen

Havendijk 20, Tilburg

Wij halen goederen bij u op die nog

maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

geschikt zijn voor hergebruik.

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

werk voor mens en milieu

E info@poubelle.nl







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

BEL VOOR EEN;
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13
Sinds 1972
Stichting Maaaltijdenexpres Brabant
Wij zijn u graag van dienst!
Boomstraat 161 • 5038GR • Tilburg
Kijk eens op www.maaltijdenexpres.nl

www.lapoubelle.nl

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.

Vrijwilligers
bedankT!

Vrijwilligers zijn goud. Als extra paar ogen, oren en handen in de wijk
en in de zorg zijn ze onmisbare schakels voor de maatschappij van nu.

Die belangeloze inzet voor de stad kan eigenlijk niet genoeg gewaardeerd
worden maar in de vorm van VrijwilligersbedankT 2018 krijgt die
waardering gestalte in een bedankje.

Alle sponsoren staan vermeld op vrijwilligersbedankt.nl/sponsoren

VrijwilligersbedankT wordt georganiseerd door de gemeente Tilburg in samenwerking
met ContourdeTwern. Via een unieke code kunnen door hun organisatie aangemelde vrijwilligers
een bedankje uitkiezen op de website www.vrijwilligersbedankt.nl. Al twee jaar is dit een groot succes.
Het complete aanbod is t/m 31 oktober zichtbaar en bestelbaar via deze site. Het ruime aanbod
varieert van kaartjes voor de bioscoop, het theater, tegoedbon voor het tuincentrum, tickets voor
muziekvoorstellingen of voor een sportwedstrijd tot en met tegoedbonnen voor horeca of boodschappen.
Op is op, dus wees er snel bij want op 31 oktober sluit de termijn. Een aantal van de bedankjes
is inwisselbaar voor deelname aan workshops, die van 5 november t/m 11 november worden
georganiseerd. Ook hier geldt: vol is vol! Ook dit jaar kunnen vrijwilligers er voor kiezen hun bedankje te
doneren aan de Quiet Community. Natuurlijk zou dit ruime aanbod aan bedankjes onmogelijk zijn zonder
steun en hulp van maatschappelijk bevlogen ondernemers uit de gemeente Tilburg. Zoals bijvoorbeeld
GroenRijk, het onderwijscentrum van de Rooi Pannen en Stichting Het Cenakel.

GroenRijk

Bij GroenRijk kunnen de tegoedbonnen ingeruild
worden voor snijbloemen, planten en kerstbomen
maar ook voor een twaalfuurtje in lunchroom de
Proeftuin of vuurwerk. Eigenaar Wim van de Noort:
“Als bedrijf willen we ons in Tilburg meer profileren
en VrijwilligersbedankT draagt daar zeker aan bij.
Wij belonen heel graag de inzet van vrijwilligers en
zij maken op een prettige manier kennis met ons
tuincentrum. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”
Vooral 60-plussers mogen graag grasduinen in
het groen om daarna een bakkie te doen in de
Proeftuin, zegt van de Noort: “En meestal gaan
ze dan ook langs de kassa, want laten we eerlijk
zijn, we zitten hier niet voor onze mooie blauwe
ogen.” Het tuincentrum heeft een zeer breed
assortiment en bedient graag ouderen; zo komt
ook de OPSTAPbus bij GroenRijk. En er worden
cursussen moestuinieren, BBQ’en en biotuinieren
gegeven. Daarnaast kreeg het tuincentrum dit
jaar ook nog de prijs ‘Beste Werkgever MVO’ van
Stichting DaarNAH. Van de Noort: “ Veel van onze
medewerkers hebben een lange afstand tot de
afstandsmarkt. Voor ons is dat normaal; hoe
gemêleerder, hoe beter. Maar DaarNAH vond het
tijd voor een prijs en daar waren we zeer verguld
mee.”

de Rooi Pannen

Een tegoedbon van 15 euro voor de dagelijkse
boodschappen is het bedankje van het onderwijswinkelcentrum Plus van De Rooi Pannen. Manager
Jan van Helderen: “Wij willen vrijwilligers passend
belonen. Onze leerlingen zijn de detailhandelaren
van de toekomst en in onze visie hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen daar
gewoon bij. In de VrijwilligersbedankT zien we
een mooie aanvliegroute om dit aan te leren. Maar
we werken ook nauw samen met de Voedselbank
en No Food Wasted. Zo gaan gedoneerde statiegeldbonnen en de helft van de opbrengst van
afgeprijsde artikelen die kant op.” De leerlingen
krijgen de volledige vrijheid projecten op te zetten
om te leren van eigen fouten en successen: “Eigen
ideeën juichen we toe. Zo is ons assortiment
bijvoorbeeld uitgebreid met halal worstenbroodjes

tekst Hans Peters / illustratie Dennix Buster

en met stroopwafels van koekkruimels van een
lokale ondernemer. Allemaal initiatieven van
enthousiaste leerlingen.” De leerschool van De
Rooi Pannen heeft onder meer een supermarkt,
een lunchroom en een slijter in eigen beheer.
Van Helderen: “Vorig jaar rekenden we op 250
bedankjes en dat werden er 600. Die reikten onze
leerlingen vol geestdrift uit. De animo, zowel voor
vrijwilligerswerk als voor ons bedankje, is dus
groot!”

het Cenakel

Stichting Het Cenakel biedt aan een entreekaart
voor een licht klassiek concert ter waarde van
€12,50. Medewerkers
Quirine Enneking en Desiree Lautenslager: “Zo
maak je op een laagdrempelige en informele
manier kennis met (wellicht) voor jou onbekende
muziek.” Bijvangst: de aanblik van de schoonheid
van het Cenakel, een voormalig klooster. In 1996
was dit gebouw zo uitgewoond dat de gemeente
het wilde slopen. Dat ging het Tivolifonds te ver.
“Voor een appel en een ei kochten ze het gebouw
om het religieus erfgoed van de slopershamer te
redden,” aldus Quirine. Vervolgens waren er wel
miljoenen nodig om de beide kapellen zodanig te
restaureren dat er een prachtige concertzaal, annex
expositieruimte ontstond. In september 1998 vond
het allereerste pianoconcert plaats, daarna volgden
er honderden. Via Stichting Muziekevenementen
Tilburg (SMET) en Stichting De Link die hun
eigen concerten verzorgen en het Tilburgs Vocaal
Ensemble dat de kapel als repetitieruimte gebruikt.
Desiree: “Naast het beheer en de boekingen, geeft
Het Cenakel ook haar eigen concerten onder de
noemer Betoverende Klanken en Verrassende
Orgelconcerten. We hebben namelijk het orgel
uit de kapel van het ziekenhuis ( ETZ, locatie
Tweesteden) om niet verkregen. Sindsdien
trachten we een breder publiek voor orgelmuziek
te interesseren.” Quirine en Desiree omarmen het
initiatief van VrijwilligersbedankT. Quirine: “Vorig
jaar was het een groot succes. Veel mensen waren
blij verrast door de muziek in combinatie met deze
spectaculaire omgeving.”
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“Mijn maatje
is broodnodig!”
GGz Breburg is altijd op zoek naar extra vrijwilligers.
Iedereen is meer dan welkom om zijn of haar steentje bij te dragen.
Vrijwilligerscoördinator Ingrid Zwets-Bergman:
“Het is dankbaar werk en supernoodzakelijk.
Voor eenmalige activiteiten als NL Doet en de
Burendag werven wij vooral onder middelbare
scholieren. Die steken dan een paar uur de handjes
uit de mouwen; loopt ons hele terrein vol met
tieners. Dat vinden onze cliënten zo gezellig dat
ze vragen: ‘Wanneer komen die jongens weer?’”
Dat is mooi, zo’n momentopname, maar je hebt
ook duurzame vrijwilligers nodig. Dan komen
bijvoorbeeld psychologiestudenten in beeld.
Ingrid: “Die moeten een aantal uren stage lopen.
En waar kan dat beter dan bij GGz Breburg? Je doet
een dijk aan ervaring op, waar je als professional
veel aan hebt.”En ook GGz Breburg spint er garen
bij: “De Activity Recovery Treatment (ART) is
de nieuwe tendens in de zorg. Om als cliënt te
participeren in de maatschappij heb je een maatje
nodig. Voor ondersteuning en contact. Maar ook
om gezellig mee naar bios, terras of sportwedstrijd
te gaan. Het maatje hoeft geen kennis van of
ervaring met de psychiatrie te hebben maar wel
geduld en een luisterend oor. Een leuke mix is
prima want niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn.
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Idealistisch is prima maar wel een beetje streetwise
en met beide benen op de grond. Voor de meest
kwetsbare mensen is het maatjesschap essentieel.
Ze bouwen een mooie band op en eigenlijk doet
die psychiatrische achtergrond er helemaal niet
zo toe. Ook al om stigma te voorkomen. Tenzij het
nodig is om gedrag beter te snappen, dan vertellen
we dat. Onze ex-clienten zijn ook van harte welkom
om als maatje of in een andere vrijwilligersfunctie
te participeren. En hoe stimuleer je de oudere
vrijwilliger? Ingrid: “Je moet creatief zijn. Zo hebben
we tijdens onze fancy-fair in Dongen op Burendag,
22 september as, Oud-Hollandse spelletjes, een
vrijmarkt, een springkussen, live muziek en bakken
we pannenkoeken in alle soorten en maten. Er is
ook nog een biologische markt. Hierbij is heel het
dorp welkom. En tussen neus en lippen werven we
vrijwilligers die de sfeer gezellig vinden. Bekend
maakt bemind.” Daarnaast ligt naast GGz Breburg
een appartementencomplex: “Vorig jaar hebben
we alle bewoners uitgenodigd voor een muziek- en
toneelavond. Daar zijn ook een paar vrijwilligers
uitgekomen”, vertelt Ingrid trots. “Kansen moet je
pakken.”

tekst / fotografie Hans Peters

David:“Samen aan zet
met m’n schaakmaatje”

>>
De Draad |
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Small talk

David Kroese (26) ziet het vrijwilligerswerk bij GGz
Breburg als een goede aanvulling op zijn studie
klinische psychologie. David: “De praktijk is zo
veel complexer dan de theorie, dus zet ik mijn
voelsprieten uit en dat blijkt enorm leerzaam. Ik
vul de zorg aan door met patiënten te kletsen,
spelletjes te doen en te wandelen. De standaard
lijst met aandoeningen in mijn hoofd zet ik dan uit
want daar heb je weinig aan, vooral ook omdat het
niet mijn taak is om diagnoses te stellen.” David
komt een paar keer per week bij een wooncomplex
voor cliënten met onder andere schizofrenie,
persoonlijkheids- en / of angststoornissen.
Sommige verblijven er al jaren; begeleid wonen is
in dit geval het hoogst haalbare. David: “Ik schaak
vaak met een autistische man die amper nog
buiten kwam en merk dat hij me nu waardeert.
Hij kijkt nu echt uit naar mijn bezoek.” David is
dan ook een welkome aanvulling op de reguliere
zorg: “Met de ene persoon praat je makkelijker dan
met de andere. Small talk is prima, afhankelijk van
de dag of van de stemming. Nooit gaan pushen.
Maar makkelijk is het zeker niet altijd; soms denk
ik ‘wat doe ik hier?’ Als mensen zeer gesloten of
apathisch zijn, op het amoebe-achtige af, dan kan
ik daar weinig mee.” Hij wandelt met een 60-jarige
vrouw die werkelijk bang is voor alles. David: “Voor
douchen, voor eten, voor buiten, noem maar op.
Een angststoornis, naar ik vermoed, gekoppeld aan
schizofrenie want ze spreekt dagelijks haar moeder
via de radio. Maar tijdens onze wandelingetjes
praten we wat af: over astrologie, natuur en
spiritualiteit. Dat stimuleert haar. Een gezellig en
normaal gesprek waar de verpleging geen tijd voor
heeft.”
David raadt meer bachelorstudenten aan om
vrijwilligerswerk te doen bij GGz Breburg.
“Persoonlijke aandacht krijgen is zo belangrijk voor
deze groep. Je kunt cliënten weer motiveren en
het is goed voor je studie. Bovendien kunnen ze
professionele vrijwilligers goed gebruiken. Maar: je
doet het ook voor jezelf.”

Meer kleur geeft fleur

Conchita Martinez is er stellig in: kleur in je
kleding geeft fleur aan je leven. Ook daarom is ze
vrijwilliger op de afdeling kledingsorteer van GGz
Breburg: “Ik zie graag dat iedereen er goed uitziet.
Onlangs kwam er een man langs die alles zwart

12 | De Draad

zag en ook droeg.” Ze gaf hem een geel t-shirt
en zei: ‘Hierdoor gaat ook voor jou het zonnetje
weer schijnen.’ Conchita: “Hij zag er eerst niets in
maar aan het eind van de dag droeg hij het toch.
En de laatste tijd kiest hij voor kleurrijker outfits.”
Soms blijft er door vertrek of overlijden kleding
liggen en daarin kunnen cliënten dan grasduinen.
Conchita: “Ik geef dan adviezen zoals gisteren nog
aan een man met een moeilijk postuur. Met een
blauwwit hemd, beige broek en een bijpassend
giletje was hij om door een ringetje te halen.” Ze
staat ook open voor een praatje. Conchita: “Dan
probeer ik mijn klantjes op te vrolijken. Ik bouw
een vertrouwensband op omdat ik geen regels
opleg: verplicht ze niet medicatie in te nemen,
spreek ze niet aan op gedrag. De verpleging moet
dat uiteraard wel. Ik hoor en zie veel. Signaleer
zaken die anderen niet zien wegens tijdgebrek en
personeelstekort. Ik ben de extra ogen en oren van
de afdeling.”
Als Arubaanse zit zorgen voor anderen in haar
bloed. Conchita: “Dat heb ik van mijn moeder.
Een beetje extra zorg en aandacht, dat is net zo
belangrijk als pillen uitreiken. En dat betaalt zich
uit met kleine stapjes. Als ik iemand een fijn gevoel
kan geven, is mijn dag ook weer goed!”

GGz Breburg is op zoek naar
vrijwilligers
Er is altijd iets dat bij je past.
Stuur vrijblijvend een e-mail naar:
vriendendiensttilburg@ggzbreburg.nl
Kijk voor meer informatie op
www.werkenbijggzbreburg.nl/vrijwilligers

Met gemak een goede
maaltijd thuis

Met passie voor het vak
zorgen we graag voor
uw verse, verantwoorde
en vertrouwde maaltijd
thuis!
Vertrouwd
We selecteren per seizoen voor u
de beste ingrediënten en eerlijke
producten, waar mogelijk van
lekker dichtbij (Dongen, Diessen
en Goirle). Deze ondernemers
hebben dezelfde passie voor hun
product als wij en dat proeft u!

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

Verse & verantwoorde gerechten
Daarmee bereiden onze koks uw
maaltijden volgens de moderne sous-vide
kooktechniek. Verse, ambachtelijke
uitstraling en pure smaken blijven
behouden.
Uw maaltijd is extra gezond door maximaal behoud van vitamines en mineralen,
en door werking van natuurlijke zouten
voegen we er gemiddeld 75% minder
zout aan toe.

kiezen

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

smakelijk eten!

WAANZINNIG
STOOMT door

Waanzinnig vaart sinds
januari een nieuwe
koers. Richtte het
biologisch restaurant zich
voorheen op vegetariërs
en veganisten, nu is
iedereen er welkom voor
een gezonde, lekkere
maaltijd met vis of vlees.
Behouden blijft dat het
voedsel wordt gemaakt en
opgediend door cliënten die
werkervaring opdoen.

tekst Hans Peters
fotografie Archief RIBW
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“We merkten dat er steeds minder vegetariërs en veganisten
bij ons kwamen”, zegt coördinator Christ van Wanrooij, “de oven
moet blijven branden, dus als je aan een beperkte doelgroep
vast blijft houden, wordt het vlees noch vis.” Om in volle vaart
te blijven ging het roer om: “Puur, gezond en gastvrij – dat
zijn onze kernwaarden. Op de kaart staan nu gerechten die
variëren van een vegetarische curry tot een gambasalade en van
een runderbavette tot een healthy burger. Verder moeten de
producten biologisch zijn en uit eigen streek of land komen.”
Waanzinnig is een werkproject van RIBW Brabant en afdeling
KREW (KREW is ‘werk’ achterstevoren gespeld). Cliënten worden
door ervaren horecapersoneel klaargestoomd voor de reguliere
arbeidsmarkt. Christ: “Ook dat doen we al jaren. De kaart mag
dan veranderd zijn, de leer- en werkplek niet. Ervaring kun je
opdoen in de keuken, achter de bar en in de bediening. En dat
werkt … een aantal cliënten van ons is doorgestroomd naar de
reguliere horeca.”

Waanzinnig leuk

Thomas Baarslag(24) wil dolgraag in de keuken van het
gloednieuwe Van de Valk-restaurant werken maar zo ver is het
nog niet. Thomas: “Ik werk nu een jaar in de keuken en het is er

nieuwsgierig?
Restaurant Waanzinnig
Willem II straat 52A,
T 013 - 542 52 29
waanzinnig leuk. En de werkdruk valt me mee. Kan
met mijn autisme hier prima functioneren.” Thomas
heeft al een horecadiploma op zak en werkervaring
opgedaan bij Bommel Beer en La Place. Hij
heeft een roerige periode achter de rug. “Mijn
ouders zijn gescheiden en wilden naar Duitsland
verhuizen, maar ik wilde niet mee. Ik heb een tijd
bij Kompaan en De Bocht gewoond, maar ik werd
te oud voor het traject. Toen ben ik bij de RIBW
terecht gekomen.” Thomas woont tegenwoordig
zelfstandig en krijgt ambulante begeleiding. Hij
voetbalt en doet aan fitness, heeft een goed sociaal
leven en een vriendin: “Het kan eigenlijk niet
beter. Nu alleen nog een leuke baan in een groot
restaurant. Met al mijn ervaring heb ik daar het
volste vertrouwen in.”

Gezondheidsrestaurant

Dirk Detz (55) heeft die ambitie niet. Hij heeft
zijn plekje in de bediening gevonden. Dirk: “Ik
voel me hier als een vis in het water. Er is af en
toe druk maar die ervaar ik niet als stress. Het
is mijn gezondheidsrestaurant.” Je kunt het zo
gek niet verzinnen of Dirk heeft het gedaan:
onder meer was hij hovenier, boomkweker,
vrachtwagenchauffeur en postbode. Van 1997 tot
2013 had hij vijf keer een psychotische periode.
Pas in 2013 kreeg hij de diagnose psychotische
schizofrenie. Dirk: “Ik krijg eigenlijk nu pas de
hulp die ik nodig had, zowel van Indigo als van de
RIBW. En deze keer kwam ik er heel goed bovenop.
Stabieler word ik denk ik niet meer. Ik heb een druk
sociaal leven en bij Waanzinnig wil ik nooit meer
weg.”

Win-win

Christ: “Samen met de deelnemer bekijken we
waar zijn/haar kans ligt om zich te ontwikkelen,
Altijd vrolijk, en een onvoorwaardelijke liefde!

info@restaurantwaanzinnig.nl
www.restaurantwaanzinnig.nl

zodat er perspectief elders ligt. Waanzinnig is
een echte werk-trainingslocatie die sinds kort
zelfs ook trajecten voor het UWV mag verzorgen.”
Souschef Erwin van Heeswijk: “Ik volg de opleiding
tot docent consumptieve technieken. Werken met
deze doelgroep geeft me heel veel voordeel. Het
is leerzaam om het maximale uit de deelnemers
te halen. Zij kunnen skills oppakken en ik kan mijn
ervaring op hen overbrengen. Dat is een win-win
situatie.”
Niet alleen de kaart van Waanzinnig is veranderd,
ook de inrichting. Christ: “De lampen zijn
van topontwerper Kiki van Eijk. En een leuke
bijkomstigheid, ze worden gemaakt bij een andere
werkproject door cliënten van RIBW Brabant. Net
als de waxinelichthouders en canvasschilderijen.”
Het huisgemaakte worstenbroodje van
medewerker Roy doet mee aan de wedstrijd
Lekkerste Worstenbroodje van Brabant 2019: “Als
we winnen, is dat toch wel de kroon op ons werk.”
Ook zin om met smaak en ziel te eten? Bij
Waanzinnig kan dat!
De Draad |
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Een ruim
aanbod aan
kranten en
tijdschriften

Fijne
ontmoetingsplek

Aangepast
aanbod met o.a.
bezorgdienst
aan huis

Luisterboeken
en boeken
met grote
letters

Ontdek de
voordelen
van de
Bibliotheek!

Gezellige
voorleesuurtjes
om samen met uw
kleinkind(eren)
bij aan te
schuiven

Volop keuze
uit cursussen,
inloopspreekuren en
workshops

Kijk voor meer voordelen op www.bibliotheekmb.nl.

Aangenaam leven
met Het Laar
Bij Het Laar stellen we ons dagelijks de vraag:
wat kunnen we samen doen om er voor u
een aangename dag van te maken? Een dag
die het waard is om geleefd te worden.
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten en
drinken of bijvoorbeeld kunst en cultuur, Het
Laar zet zich in om u het leven te laten leiden
zoals u dat wenst.

Traverse !

Thuis in opvang & begeleiding

Mijn
verhaal,
mijn
toekomst

Wiens verhaal verander jij?
Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een ongewenste wending. Het gevolg is een
neerwaartse spiraal die versterkt wordt wanneer iemand op straat belandt. Door opvang en begeleiding
doorbreekt Traverse die spiraal. Daarmee verandert het verhaal.

Voor wie zijn wij er?
Vrijwilligers gezocht!

Wij vinden dat ieder mens een veilige plek en een dak boven zijn hoofd
verdient. Daarom zijn we er voor iedereen die dakloos is, of dreigt te raken.

Wil jij bijdragen aan het creëren van een veilige plek voor

Voor mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en kinderen. Het kan iedereen

mensen zonder thuis? Ben jij benieuwd hoe je iemand kunt

overkomen.

helpen een positieve wending aan zijn verhaal te geven?
Kijk voor meer informatie over je inzet als vrijwilliger en voor

Naast het ontbreken van een thuis spelen er vaak ook problemen op het

onze actuele vacatures op:: www.smo-traverse.nl

gebied van onder andere financiën, werk, sociale contacten en gezondheid.
Zo heeft iedereen zijn eigen uitdagingen en mogelijkheden.

Samen werken we aan ...
... een nieuwe hoopvolle toekomst!

Met verschillende vormen van opvang en begeleiding stellen we cliënten in
staat om zelf de regie te nemen op weg naar een hoopvolle toekomst.

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

TRAVERSE | REITSE HOEVENSTRAAT 2 | 5042 EH TILBURG

smo.traverse

SMO Traverse

Boeken vóór en dóór Tilburgers
ntilburg

intilburg

intilburg

Het gesprek
van de dag

intilburg

intilburg

intilburg

intilburg

intilburg

Ineke van Pelt

Drie generaties, één Tilburgse familie.

Op zoek naar hun toekomst én hun verleden.
Naar dromen en drama’s, geluk en geheimen.

Dreesmann

familie. Ze rust niet totdat ze het mysterie heeft ontrafeld. Haar familie blijkt
getekend door armoede, de erbarmelijke omstandigheden in de Tilburgse
textielindustrie, door drankzucht, en het rooms-katholieke geloof.
wiens leven herinneringen oproept aan Vincent van Gogh.

Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg
in de tweede helft van de 20ste eeuw

oeve

renpark

gt het loodje

oor

Spotten en schelden in
Tilburg, Goirle en ommelanden

Tegendraads

Haar broer, Chris, is ‘tegendraads’. Net als Frans Mesech, de Tilburgse kunstenaar

Een Tilburgse roman

De Tilburgse popzaal Noorderligt, waar onder meer Bon Jovi, Marco Borsato, Motörhead
en de Red Hot Chili Peppers optraden, was vanaf de opening in 1984 een begrip onder
concertgangers. In dit boek blikken medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers, bezoekers
en anderen terug op het bekende poppodium, dat in 1998 opging in concertzaal 013.
Een terugkerend element in dit boek zijn concertverslagen die Lauran Wijffels als
popjournalist voor het Brabants Dagblad schreef.

Ed Schilders

Marcel de Reuver

26-02-15 15:43
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BUURTEN

Zelf sprak hij bescheiden over zijn versjes en ook wel rijmelarijen.

Schoorsteen

Staf
Stoomboot

Voici was een rijmende columnist. Zijn lezers noemden hem Meester-rijmelaar.

Hij heette John Majoie
Over zijn leven was tot nu nauwelijks iets bekend.
Ed Schilders beschrijft op basis van nieuw onderzoek in privécollecties en
archieven Majoies opmerkelijke leven. Niet alleen diens succesvolle Tilburgse
jaren, maar ook zijn ‘tweede leven’ vanaf 1949 als hij in Spanje zijn geluk zoekt
maar niet zal vinden.

Van Aankomst
tot

Zeven december

Ed Schilders

Met een bloemlezing van veertig verzen van Voici

Voici !

intilburg BUURTEN

BUURTEN

intilburg

De Hasselt,
De Hasselt, een dorp apart Ronald Peeters

gepakt

altijd als reactie op de actualiteit of het gesprek van de dag.

Voici ! Ed Schilders

Roe
Surprise

Sinterklaas in Tilburg Ed Schilders

Rijden

intilburg

Plezierdichter
Columnist
Journalist

Tegenwoordig zouden we hem een plezierdichter noemen.

Tussen 1928 en 1943 schreef hij er bijna 400 in de Nieuwe Tilburgsche Courant,

De oorlogsjaren

Jeroen Ketelaars en Lauran Wijffels

een dorp apart

Ed Schilders

De man die zijn lezers liet lachen

Ronald Peeters

intilburg BUURTEN
Broekhoven, tussen Piushaven en Leij Ronald Peeters

Sinterklaas in Tilburg

Schoensmeer

Podium van het zuiden
1984 - 1998

25-05-16 08:16

Hij noemde zich Voici

nt Sint?

Noorderligt - podium van het zuiden 1984 - 1998
Jeroen Ketelaars en Lauran Wijffels

a-kapel

Na de dood van haar moeder zoekt Geertje naar de geheimen in haar Tilburgse

Appetjoek! Ed Schilders

els Lijntje

esloopt

Tegendraads Ineke van Pelt

o Tilburg

g

Het gesprek van de dag Marcel de Reuver

uilnisemmer

Ronald Peeters

Broekhoven,

tussen Piushaven en Leij

Enkele titels uit de reeks ‘In Tilburg’

In de boekwinkel of te bestellen op www.boekenfabriek.nl

Juridische informatie

Een testament voor
mensen met kinderen
In mijn vorige column “Heb ik wel een testament
nodig?” heb ik een aantal aandachtspunten genoemd.
Daarbij heb ik gemeld dat er voor mensen met kinderen
nog meer redenen zijn om een testament te maken. Het
betreft onder meer de volgende redenen:

1. Wilsrechten
Het erfrecht kent aan de kinderen wilsrechten toe als
hun langstlevende ouder hertrouwt of de langstlevende
een stiefouder is. De kinderen kunnen in dat geval
eisen dat hun vordering wordt “uitbetaald” door de
overdracht van goederen die van hun overleden ouder
afkomstig zijn. Ze kunnen dus niet met geld worden
“afgescheept”. De langstlevende mag de spullen wel,
als vruchtgebruiker, onder zich houden, maar het is
misschien toch geen prettige gedachte dat de (stief)
kinderen regelmatig komen kijken of opa’s Friese
staartklok er nog wel hangt. Om dit te vermijden
kunnen de wilsrechten van de kinderen bij testament
worden uitgesloten of aangepast.

2. Opeisbaarheidsgronden
Bij de wettelijke verdeling kunnen de gevallen waarin
de kinderen hun vorderingen kunnen opeisen in een
testament worden uitgebreid tot (bijvoorbeeld) de
situatie waarin de langstlevende echtgenoot hertrouwt
of de situatie waarin de langstlevende echtgenoot een
eigen bijdrage is verschuldigd voor zorg.

3. Voogdijbenoeming
In een testament kan worden vastgelegd wie er bij het
overlijden van beide ouders voor minderjarige kinderen
zorgt. De voogd dient de verzorging en opvoeding van
de kinderen te regelen en voert tevens het financieel
beheer (bewind) over het vermogen van de kinderen,
tenzij dit aan een afzonderlijke bewindvoerder is
opgedragen. Tevens kunt u de wens opnemen dat uw
kinderen in één gezin worden opgenomen en opgevoed.

tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, mr. Desirée Laureij
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4. Bewind
De erfdelen van de kinderen kunnen in een testament
onder bewind (financieel toezicht) worden gesteld.
Dit betekent dat de kinderen in principe niet de vrije
beschikking hebben over hun erfdeel totdat zij een
nader te bepalen leeftijd bereiken. De bewindvoerder
bepaalt of er een uitkering wordt gedaan aan de
kinderen.
Het is aan te bevelen om één persoon tot voogd én
tot bewindvoerder te benoemen. In dat geval zijn
de verzorging en opvoeding van de kinderen en het
financieel beheer namelijk in één hand.

5. Meertrapsmaking
Er kan een zogenaamde meertrapsmaking worden
opgenomen in een testament. Deze making houdt in
dat hetgeen (er over is van wat) de kinderen erven bij
hun overlijden naar de andere kinderen gaat. Deze
regeling wordt veelal opgenomen om te voorkomen dat
(een deel van) de erfenis via de kinderen alsnog bij een
ex-partner terechtkomt, doordat deze als erfgenaam
optreedt in de nalatenschap van een kind dat overlijdt
nadat het eerst van u heeft geërfd.
Los van de erfrechtelijke aspecten heeft de
meertrapsmaking ook nog een fiscaal voordeel. Als een
kind overlijdt en een broer of zuster (een ander kind
dus) erft, wordt erfbelasting geheven naar een tarief
van 30-40%. Bij de meertrapsmaking erft de broer of
zuster niet van het overleden kind, maar erft hij/zij uit
uw nalatenschap. Er is dan sprake van een vererving
waarover erfbelasting verschuldigd is naar een tarief
van 10-20%.

Online shoppen
trekt steeds
meer senioren

Achter de geraniums? Welnee, ouderen lijken steeds meer
op jongeren. Ze volgen de nieuwste trends, gaan nog
volop uit, sporten en bewegen en maken vaak reizen.
Was het ooit not done, uit onderzoek van het CBS blijkt
dat 65 plussers zich massaal op het internetshoppen
hebben gestort. Kocht in 2014 nog maar 35%
producten via het net, anno 2017 is dat gestegen
naar 75%, waarmee Nederland koploper is in Europa.
Volgens de site van omroep MAX kopen al 9 op de
10 ouderen binnenshuis. Een derde doet dit zelfs
een keer per maand. Dan gaat het in eerste instantie
voornamelijk om kleding, schoenen, boeken, cd’s
en dvd’s. Maar ook om vakanties, dagjes uit en de
dagelijkse boodschappen.
Volgens het CBS komt dit doordat 1) ouderen steeds
meer bekend zijn met internet en 2 webwinkels steeds
gebruiksvriendelijker zijn en 3) het voor minder
mobiele senioren een uitkomst is. Juist senioren
blijken de grijze groeimotor geweest achter de
consumentenbestedingen op internet. Al is het maar
omdat vrijwel iedereen tegenwoordig gebruik maakt
van internetbankieren.

Prijzencircus

Toch zijn er ook bezwaren tegen het digitale
shoppen. Vooral het vooraf betalen, de verzendkosten
en ook het gebrek aan persoonlijk contact
breekt de achterblijvende groep senioren op.

En internetshoppen verloopt natuurlijk ook niet
altijd vlekkeloos: 4 op de 10 kopers ondervond
problemen. Vaak gaat het om een verlate levering,
problemen met het bestellen of het ontvangen van
de verkeerde of beschadigde spullen. Ook is het niet
altijd duidelijk waar je je klacht kunt deponeren en
of die wel gehoord wordt. 1 op de 10 ondervraagde
senioren koopt liever in een winkel omdat men het
product eerst echt wil zien en aanraken. Of vertrouwt
eenvoudigweg een webshop niet omdat je van te
voren moet betalen. Bol.com blijkt voor senioren
juist een betrouwbare webwinkel omdat je achteraf
kunt betalen, de bezorging exact op het afgesproken
tijdstip plaatsvindt en je ook nog continu op de
hoogte wordt van de bewegingen van het pakket.
Sinds september is ook V&D terug, maar nu als
warenhuis online. De site ziet er overzichtelijk uit
met de bekende V&D boom en de slogan: “Echte
vriendschap is…elkaar jaren niet zien maar als je
elkaar dan ziet is het als vanouds.” De bedoeling is dat
ook bekende huismerken terugkeren zoals Liv en Soho
net als het aloude Prijzencircus.
Dat is goed nieuws voor veel ouderen die immers nog
nostalgische gevoelens koesteren ten opzichte van het
oer-Hollandse warenhuis. Toch verwachten experts
dat het nog een hele kluif wordt voor V&D om zich in
de al overvolle e-commercemarkt te nestelen tussen
de 35.000 webshops waar groten als Blokker, bol.
com, Zalando, Amazon, Wehkamp en de Bijenkorf hun
marktaandeel al hebben veroverd.
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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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Vrijwilligers
gezocht!
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?

Gezond ouder
worden met Qigong
De beste gymnastiek komt uit China! Voor plezier en
ontspanning, maar zeker ook om ouderdomsklachten
te verminderen of te voorkomen. Gratis proefles!

Neem dan contact op met
Henny Buster 06 223 102 38 of
mail naar hennybuster@gmail.com

Wij heten u van
harte welkom!

Bezoekadres Groeseindstraat 91, Tilburg
Informatie over ons lesaanbod www.cngo.nl

Denken
en doen

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,

TILBURG
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UDENHOUT

w w w.dktnota risse n.nl

Wilt u...
persoonlijk advies krijgen

bij het maken van uw keuzes en
geholpen worden bij het passen?

Mail naar:

info@buromaks.nl

of bel naar: (088) 4008800.

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame!

gratis parkeren voor de deur
en geholpen worden ook als u
minder mobiel bent?

een vakkundige coupeuse

€25,- KORTING

die alles perfect op maat
voor u maakt?

Op al uw aankopen tot 30 november 2018*
*Bij vertoon van deze advertentie.

Kom dan eens naar onze winkel
in Berkel Enschot en ervaar zelf
onze service... Uniek in de regio!

KOOPZONDAG 21 oktober
Geopend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

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

“Onze
woondroom
kwam uit!”
De Zevenhoek:

‘Een voor allen,
allen voor een’, zou
ook heel goed het
motto kunnen wezen
van wooninitiatief
De Zevenhoek, dat
in oktober precies
twee jaar bestaat.
In een fraaie villa
in de Blaak wonen
16 twintigers met
een verstandelijke
beperking sinds twee
jaar zelfstandig. Een
vernieuwend project
waarbij de ouders
kozen voor zorg in
eigen beheer.
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Het is wel even wat anders, beaamt Rinus de Jong, een van de
ouders die in 2011 de Stichting De Zevenhoek oprichtten, “maar
eigenlijk zijn ouderinitiatieven helemaal van deze tijd. Er zijn
al zoveel voorbeelden van.” Ouders en kinderen kenden elkaar
al goed van school en sloegen de handen ineen op zoek naar
de perfecte toekomstige woon / zorglocatie voor de jongeren,
die allemaal een verstandelijke beperking hebben. Vaak het
syndroom van Down of een autismestoornis. “En die handen
hebben elkaar sindsdien niet meer losgelaten”, zegt Rinus.
De naam Zevenhoek staat dan ook voor iets: voor de zeven
kinderen die de eerste doelgroep waren. En de zeven ouders
die de stichting oprichtten. De zeven kleuren van de regenboog
die staan voor de veelkleurigheid en veelzijdigheid van de
bewoners. Rinus: “Maar ook voor het priemgetal zeven; onze
kinderen zijn uniek, alleen deelbaar door zichzelf. Plus dat de
zevenhoek het begin is van een cirkel. Hiermee was voor ons
de cirkel rond.” En daarnaast heeft het hele proces precies
zeven jaar geduurd.

Hartelijk welkom

Het bleek een kronkelig pad vol obstakels. Rinus: “In die zeven
jaar sloeg de kredietcrisis toe, veranderde de AWBZ, moesten
we de gemeenteraad aan onze zijde krijgen en tot slot de
gang naar de Raad van State maken. Want sommige bewoners
van de Blaak protesteerden tegen de voor ons noodzakelijke
bestemmingsplanwijziging. Dat verzet uit de buurt kwam bij
ons in eerste instantie hard aan. Maar toch was bij onze eerste
Open Dag voor de wijk de opkomst groot en het welkom
hartelijk. Uiteindelijk viel alles voor ons de goede kant op en
ach, al die tegenwerking maakt je ook sterker. Als alle neuzen
maar de goede kant opstaan en je elkaar vasthoudt, ook bij
privéproblemen.”

tekst Betty Montulet /fotografie Hans Peters

Fabelachtig wonen

De kinderen zouden als jongvolwassene het huis
verlaten, net als hun broers en zussen, maar hoe?
Helemaal zelfstandig wonen was geen optie en
grootschalige zorgvoorzieningen als Prisma,
Amarant en ASVZ stuitten de ouders tegen de
borst. Waarom het niet helemaal zelf oppakken?
Met een uitgekiende zorgvisie in de hand gingen
de ouders shoppen waarbij al spoedig bleek dat
het oorspronkelijke aantal van zeven bewoners
financieel niet ging lukken. Twee jaar later wonen
er dan ook zestien kinderen in de Zevenhoek, in de
leeftijd van 20 – 30 jaar, die elkaar al kenden van
school, sport of hobby. En ongelooflijke mazzel:
een leegstaande villa in het uiterste puntje van de
Blaak werd gekocht, opgeknapt en met een nieuwe
aanbouw geschikt gemaakt voor groepsbewoning
door TBV Wonen, een partner die een geweldige
steun is geweest. “Alle jongeren hebben een eigen
appartement en daarnaast is er volop ruimte voor

gezamenlijke activiteiten”, zegt Jet Hendrickx,
haar dochter Sanne was een van de eerste
bewoonsters. En daarnaast is er een fabelachtige
tuin. De ouders hebben een fulltime zorgmanager
in dienst genomen, die het wonen begeleidt.
“Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat dit alleen
voor welgestelden is weggelegd”, zegt Rinus. De
jongeren hebben óf werk óf een Wajong-uitkering
en recht op pgb, omdat ze een zorgzwaartepakket
niveau III hebben. Uit die inkomsten worden huur,
zorg en begeleiding betaald.

Superspannend

Benthe is 22 en werkt onder meer bij Brownies
& DownieS en Destil, ze hockeyt bij WereDi:
“Als ik van mijn werk afkom is het meteen echt
thuiskomen hier.” Ze vond het moeilijk dat haar

>>

Op volle
kracht vooruit!

broers het huis gingen verlaten maar heeft nu
weer leeftijdsgenoten om zich heen, met alle
reuring vandien: “Ik ben hier dan ook superblij
mee.” Benthe was de eerste die samen met
Jaimy (25) de drempel nam. Jaimy heeft haar
horeca-certificaat gehaald bij De Rooi Pannen,
werkt ook bij Destil en bij Lunchroom ’t Benkske
in Loon op Zand: “Gaaf wonen hier. Al die
activiteiten die we met z’n allen doen. Naar
het strand, bowlen, de disco. Wij hebben echt
een fijne band met elkaar.”Sanne (28) komt uit
Tilburg en is een echte voetbalfan: “Doe mij maar
Ajax, PSV en Willem II.” Ze werkt bij De Kleine
Prins, maakt daar zelf de boterkoek maar weeft
ook in het Textielmuseum: “Ik vond het eerst
superspannend maar voel me nu erg thuis.”

Loslaten

Voor de ouders was het proces van loslaten niet
zo gemakkelijk. Jet: “Bij haar vertrek huilden
we tranen met tuiten. En aan een vakantie
zonder Sanne heb ik heel erg moeten wennen.
Goed voor mijn gemoedsrust is het skypen met
haar rond half zeven. Maar ook al is het thuis
nu rustiger, je kunt als ouder niet achterover
gaan leunen. Het is hier geen all-inclusive hoor:
het leven gaat gewoon door.” Dat beamen alle
ouders. De klussen blijven: je moet vergaderen,
in de tuin werken, de was brengen en halen,
en je kind nog steeds naar de sportvereniging
brengen*.
Maar dat spreekt vanzelf. Jozef, de vader van
Andy (23) verwoordt ieders mening: “Voor
mij kwam de ultieme woondroom uit. Het is
gewoonweg fantastisch wat een geweldig team,
geweldige ouders en geweldige bewoners
hier hebben neergezet. Ik kom hier nu vaker
voor bestuurstaken dan speciaal voor Andy.
Bovendien wordt hij steeds mondiger en krijgt
hij zoiets van: moet je nou nog niet naar huis?
Dat is normaal, dat hoort erbij en maakt ook in
die zin de cirkel rond.”

Natuurlijk, help ik
een handje mee:
Wij zoeken tuinmannen/-vrouwen voor
onze tuin, een kok/kokkin voor 1 à 2 x
per week, een klusjesman, een chauffeur
en een extra activiteiten-begeleider op
vrijwillige basis.
Wij zijn 16 enthousiaste jongeren met
een verstandelijke beperking en wonen
nu al bijna twee jaar samen. Aan de rand
van Tilburg in een groot huis met een
hele grote tuin en 24uurs zorg.
Naast onze enthousiasmerende
vriendelijkheid bieden wij je een
gezellige feestavond en op een heel
andere manier met mensen bezig zijn.
Daarnaast krijg je van ons enorme
waardering, want die verdien je!!
Vrijwilligers kunnen zich
melden bij: Yvonne Groels via
yvonnegroels@gmail.com
of T 06 46757131
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Horizontaal
08. Geglazuurd bericht (5)
09. Lel (7)
10. Gokhol (7)
11. Verwante vloeistof (5)
12.

Dierlijke salto
met een schijf (6)

13.

Bier uit de rivier (6)

15.

Armoedig zo’n kortgerokt
familielid (6)

17. Persklaar kopie (6)
20. Criminele genezer (5)
22. Krachtstroom (7)
24.

25. Gereedschap met vis

Maak kans
op een cadeaubon!
Los het cryptogram op.
1

2

4

3

6

8

5

4

10

6

10

Lidwoord (7)
maakt het glad (5)

Verticaal
01. Een lidwoord plus een
Europeaan (4)
7

02. Afscheidsgroet van
een militair (6)
03. Agressief praatje als

9

afsluiting (8)
04. Die Nederlandse rivier
is bedorven (5)

10

11

05. Dit dier klinkt benauwd (4)
06. Die partner had het
prima naar zijn zin (6)

12

13
26

15

27

14

12. Agressieve vogel (8)

28

16

20

07. Schets-vorm (8)

16. In de greep van een

17
40

38

19

21

46

22

Engelse zeeheld (6)
18. Familie van de handtas (6)
19. Huilerige stad (5)
23

24

21. Slanke tak (4)
23. Deze Spaanse rivier is
niet eentonig (4)

44
25
52

Zet de letters in de juiste volgorde
en stuur de oplossing naar de draad.

2

14. Geschift kookgerei (8)

29

5

8 10 13 15 16 19 21 23 25

© Puzzelcorner.nl

Stuur uw antwoord
voor 2 november naar:
Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.nl

VOOR DE DRAAD ERMEE

De wereld
vrolijker maken,
om te beginnen
in Tilburg
Met een taart bezoekt
De Draad inwoners
van Tilburg. We
praten over het leven,
de stad, de wijk, de
straat. Wat gaat er

Dat we haar ‘spring-in-’t-veld’ noemen vindt ze helemaal niet erg. De
kwalificatie is dan ook positief bedoeld. Wat een energie heeft deze
vrouw! Niet te geloven haast. Als grafisch ontwerpster, op social
media, als graag geziene gast in Tilburgse café’s en restaurants,
als Willem II-supporter, zwemmend in de Piushaven, overal kom je
Noortje tegen. Meest bekend is ze als mede-initiatiefneemster van
evenementen en exposities, zoals deze zomer, tijdens de kermis, van
de ‘Jaozeetie’, een onnavolgbare tentoonstelling met legendarische
voorwerpen uit de Tilburgse (volks)geschiedenis.

goed, wat kan er
beter? We komen
terecht bij ‘spring-in’t-veld’ Noortje van
Venrooij (44). Met
haar twee dochters
(13 en 9) bewoont
ze in de Bisschop
Zwijsenstraat een
‘Pippi Langkous’ huis,
zoals ze zegt:
veel sfeer en met
een grote tuin.
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“Tilburg is ge-wél-dig”

Haar activiteiten brengen met zich mee dat veel over Noortje wordt
gepubliceerd. In tal van lokale media raakt ze telkens niet uitgepraat
over hoe gewéldig Tilburg wel niet is, ‘dat grote gezellige dorp’. Maar
wie is zij? En wat vindt ze écht van Tilburg. Hoe is het bijvoorbeeld
om in je eentje twee jonge dochters op te voeden in een drukke
straat in de binnenstad? Geboren in Loon op Zand, verhuisde
ze voor een studie tot industrieel ontwerper naar Den Haag en
woonde later met haar toenmalige vriend in Amsterdam. Genoeg
materiaal om Tilburg, waar ze in 1997 terecht kwam, mee te kunnen
vergelijken. Aanvankelijk woonachtig boven een poolcentrum
aan de Koestraat, verhuisde ze vrij kort daarna naar haar uit 1905
stammende ‘Pippi Langkous’-huis. Van haar vriend, tevens vader
van haar dochters, heeft ze afscheid genomen. Ze zijn nog steeds
de beste vrienden.De Bisschop Zwijsenstraat is een drukke straat,
waar auto’s nogal eens hard doorheen willen scheuren. Niet fijn met
opgroeiende kinderen. “Ons huis beschikt over een 30 meter diepe
tuin. Met de voorkant hebben we weinig te maken. De kinderen
kunnen bovendien naar stadspark Oude Dijk, het Leypark en op
het Stuyvesantplein is een speeltuin. Mooi toch!? In Amsterdam
gaat iedereen naar het park. Centrumkinderen kunnen best ook
buitenkinderen zijn hoor!”

tekst Toine van Corven fotografie Hans Peters

Wat je doet en wie je bent

“Ik had nooit gedacht dat ik ooit in Tilburg terecht
zou komen. En toen ik hier eenmaal woonde, dacht
ik: als ik kinderen krijg, dan verhuis ik terug naar
Loon op Zand. Maar nu wil ik hier nooit meer weg.
En de kinderen ook niet.” Wat is hier zo speciaal dan?
“In Den Haag en Amsterdam is sprake van scenes
waarin je geaccepteerd moet worden. Het eerste
wat ze je vragen, is wat je doet. In Tilburg niet. Wat
je doet is hier niet zo belangrijk, wie je bent wel”.
Zou dat écht zo zijn? Noortje is ervan overtuigd.
Laten we hopen dat ze gelijk heeft.
Een ander aspect van Tilburg: “Het bruist hier,
maar voelt tegelijkertijd als een dorp. Ik heb het
dan over de oude stad. Daarbuiten zou ik niet
aarden. Hoewel… in de Piushaven wonen lijkt me
ook wel gaaf, maar dan wel in een groot huis. Mijn
ouders wonen er sinds kort ook, terwijl ze echt
verknocht waren aan Loon op Zand. Ik had het nooit
verwacht, maar ze hebben het in de stad reuze naar
hun zin.” De mooie huizen in de Armhoef trekken
Noortje ook wel, echter: “daar woont teveel van
hetzelfde. Diversiteit is veel leuker! Twee deuren
voorbij ons woont Gummbah de striptekenaar,
dan een architect, dan weer een ouder stel en hier
tegenover zit een studentenhuis.” Haar buren ziet

ze sinds begin dit jaar tot haar genoegen vaker
dan voorheen. Naar aanleiding van de komst van
een nieuw gezin werd met zes buurgezinnen
gezamenlijk getafeld. Binnenkort gebeurt dat
weer. Een traditie lijkt geboren. Het leukste van
Tilburg? “Er is altijd wel iets te doen. Evenementen,
kroegleven, museum De Pont, Cinecitta, Willem II en
supporterscafé d’n Beitel, geweldig toch allemaal!”

Maauwen is goed!

Klagen, het gemauw zullen we maar zeggen, hoort
er volgens haar ook helemaal bij hier, en ja, ook
dat vindt ze positief. Het zou voortkomen uit de
lotsverbondenheid van textielarbeiders destijds.
Met z’n allen maauwen werkte louterend en dat
is in Tilburg nog steeds zo, zegt Noortje. Wat er
beter kan? Uiteraard het Koningsplein, maar dat
zegt iedereen. Verder: “Niet te veel blokkendozen
bouwen, kunst mag best wat meer omarmd worden
en Tilburgers mogen onderhand wel eens wat
trotser zijn op hun stad.” Zelf neemt ze zich voor
om nog veel leuke dingen te ontwerpen en te
organiseren. “Om de wereld vrolijker te maken, te
beginnen in Tilburg… En o ja, Tilburg zou aan zee
moeten liggen…”

Altijd vrolijk en een
onvoorwaardelijke liefde
voor Tilburg!
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DIABETES & OOGZIEKTEN

OOGCAFE TILBURG
Sinds mei is er het Oogcafe voor alle inwoners uit
de regio met een oogaandoening. Dat vindt elke
eerste vrijdag van de maand plaats van 10.00 uur
tot 13.00 uur. Als lotgenoten elkaar ontmoeten,
ervaringen uitwisselen en thema-bijeenkomsten
bijwonen onder het genot van een drankje
is waar het hier om gaat. Locatie: Restaurant
Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 (nabij NS-station
Universiteit). Meer info: Karin Hoefmans,
T 06 106 41 469.

RESPECT
Op zaterdag 17 november organiseren Happy Boys
& Girls, Onderling Sterk Midden-Brabant en Gay
cafe De Lollipop, Paleisring 25, een bijeenkomst
voor mensen met en zonder verstandelijke
beperking die onder de noemer LHBT (Lesbisch,
Homo, Bi en Transgender) vallen. De organisatie is
geïnspireerd door #ikbenhetzat. Respect is de rode
draad. Vrijheid van keuze is belangrijk net als het
recht om jezelf te zijn. Als we elkaar respecteren,
is de samenleving leuker, kleurrijker en
met elkaar omgaan gemakkelijker.
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Het ETZ en de Oogvereniging houdt op 13 oktober
een informatiebijeenkomst over oogproblemen
bij diabetes van 13.00 uur tot 17.00 uur in het ETZ
Elisabeth, Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg.
1,2 miljoen mensen in Nederland hebben
diabetes. Vaak gaat de ziekte gepaard met
oogproblemen. Diabetische retinopathie (diabetes
in combinatie met beschadiging van het netvlies),
staat in de top 3 van oorzaken van blind- en
slechtziendheid (van 20 tot 60-jarigen). Tijdens
de informatiebijeenkomst geven oogartsen,
internisten, huisartsen en diëtisten uitgebreide
informatie over de behandelmethoden van
diabetes en diabetische retinopathie. Ook staat op
de agenda het koolhydraatarm dieet als remedie
om (leefstijl) diabetes te voorkomen. Het ETZ, de
Oogvereniging, Diabetesvereniging Nederland
en Visio geven hier deze dag informatie over. Dus
ook voor mensen die een risico lopen op diabetes
is deze middag de moeite waard. Geinteresseerd?
Geef u dan op voor deze middag bij Oogvereniging
Noord-Brabant/Zeeland via Marieke Kooijmans,
E brabantzeeland@oogvereniging.nl of
T 06 453 78 977

VET! GREASE BESTAAT 40 JAAR.
Wie kent niet de romance van Danny en Sandy uit
de musical Grease? De film bestaat dit jaar 40 jaar.
Om dit te vieren vertoont Pathé Tilburg de old time
classic weer op het witte doek en wel op zaterdag
13 en maandag 15 oktober. Puur nostalgische
gevoelens?…beleef die dan opnieuw en geniet
van John Travolta en Oliva Newton-John op het
witte doek. Zie ook: grease-40th-anniversary-inpathe-tilburg. Locatie: Pathe, Pieter Vreedeplein 74.
Entree: €8,50

STICHTING VIER HET LEVEN!
Je bent op gevorderde leeftijd maar gaat nog graag
uit, naar theater, concert, bioscoop of museum.
Helaas gaat dit fysiek niet meer zo gemakkelijk
of je gaat niet graag alleen. Dan is er nu uitkomst.
Stichting Vier het Leven neemt ouderen mee uit
en start dit najaar ook in Tilburg en omgeving.
Vrijwilligers halen de deelnemers op en begeleiden
ze voor een onvergetelijke middag of avond uit.
Samen met Theaters Tilburg is een gevarieerd
aanbod neergezet met gereserveerde plaatsen en
een eigen zitje in de foyer. Een gastvrouw of heer
/ vrijwilliger, zelf cultuurliefhebbers, begeleidt
maximaal drie senioren. Begeleiding, vervoer,
entree en consumpties zijn allemaal begrepen in
de arrangementsprijs die de deelnemer betaalt.
Meer informatie? Je kunt je vrijblijvend en
kosteloos aanmelden om op de hoogte te
blijven van het programma van de regio
via www.4hetleven.nl of via het centrale
telefoonnumer T 035 5245156
(ma-vr van 9.00 – 18.00 u).

27 OKTOBER:
HEIJDENSE HALLOWEEN

RONDLEIDING BIJ SCHROBBELèR
Alles wat je altijd al hebt willen weten over
Schrobbelèr, maar nooit hebt durven vragen?
Beleef dan nu de sfeervolle, bourgondische
rondleiding bij de fabriek van Schrobbelèr in de
Polluxstraat. Elke zaterdag en zondag om 13.30
uur kun je aansluiten. Je wordt in drie uur tijd
meegenomen in de wereld van de kruidenlikeur.
Je maakt kennis met het verhaal achter
Schrobbelèr. Proef, ruik en luister je weg door de
historie, het geheim van het familierecept van Jan
Wassing, het bottelen van de kruiken en de warme
sfeer. Word je bloed al warm bij de gedachte?
Reserveer dan een rondleiding via de site www.
schrobbeler.nl en vul een reserveringsformulier in.

Er valt een zwarte schaduw over de Regte
Heide. Dwaallichten drommen op in de nevel,
griezelige geesten komen van hun galgen en
gillen de boel bij elkaar. Het is Halloween! Wil je
ook griezelen op de Regte Heide? Schrijf je dan
in voor de Heijdense Halloween bij koeienbedrijf
De Regte Heijden op zaterdag 27 oktober. Daar
wordt een griezelig lekker drie-gangen diner
geserveerd in Halloweensfeer. Chef-kok Joost van
Rosmalen bereidt gerechten met ingrediënten die
rechtstreeks uit de streek komen, zoals Regtstreeks
vlees, zuivel en eieren. En dat alles met een
Amerikaans tintje. Zet je angst opzij en meld je
aan voor dit heidens feestbanket op de heide via
info@deregteheijden.nl Locatie: Koeienbedrijf de
Regte Heijden, Oude Tilburgsebaan 12a, Riel. Prijs:
€34,50 (3-gangen diner inclusief welkomstdrankje
en koffie na afloop). Kinderen van 5 tot 15 jaar
betalen €2,- per levensjaar.
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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.
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
Het pand aan de Goirkestraat 178 waar we
dagbesteding hebben is het voormalig pand van
pianohandel Simons en ligt vlakbij het Wilhelminapark,
het Textielmuseum en museum De Pont. Het is een ruim
pand met een mooie, ruime binnentuin met een jeu de
boules baan, kersenbomen en notenbomen. Er is ook
een eigen atelier waar deelnemers tal van creatieve
activiteiten kunnen uitvoeren. 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

Alles onder
1 monumentaaldak in de oude
AaBe Fabriek
in Tilburg
meubels, gordijnen, verlichting, vloerbekleding, textiel…
wij komen graag bij u thuis inmeten, bezorgen snel
bij u thuis en bieden een montage service.

Leen Bakker
AaBe Fabriek Tilburg
Aabestraat 27 | Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl
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Op vertoon van deze waardebon krijgt u 10% korting op de
gehele collectie van Leen Bakker AaBe Fabriek.
m.u.v. folderaanbiedingen, prijstoppers, maatwerk en diensten.

10% korting

Alleen in te wisselen bij Leen Bakker Aabe Fabriek, Aabestraat 27 in Tilburg. Geldig t/m 1 december 2018

WIJ STAAN KLAAR VOOR UW COMFORT



Kortingsbon
Lunchroom Carrousel
Houthakkers Schnitzel

Geserveerd met gebakken uien, een
spiegelei, kaas, champignonsaus, friet,
bakje salade en een kopje tomatensoep
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 bedlift
bedli mogelijk.

van 11,95
• Deze bon kunt u inleveren
in november en december.
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• De keuken is iedere dag geopend
tot 17.00 uur. Op donderdag is de
keuken geopend tot 20.30 uur.

inclu

sief
dess gratis
ert!
Schouwburgring 1
5038 TK Tilburg
013 - 5350030



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

Bankstel op maat
maa
De 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.

www.kooskluytmans.nl

info@kooskluytmans.nl

OPENINGSTIJDEN:
maandag 13-18u
dinsdag t/m vrijdag 10-18u
zaterdag 10-17u

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

OP ZOEK NAAR CONTACT
VRAAG & AANBOD
TE KOOP

Contact
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
2018-4-1. Hopelijk tot later!

D
AA
R
D
DE
KWIJT ?

80-jarige liefhebber van muziek en dans zoekt
een danspartner om zo nu en dan in het
weekend heerlijk uit (stijl)dansen te gaan en
samen een gezellige avond door te brengen.
Hou je ook zo van dansen? Bel me dan gerust op
telefoonnummer 013 468 16 43
Graag kom ik, man van 79 jaar, in contact met
andere planten en bloemenliefhebbers om
(tropische) bloembollen en kennis hierover te
delen. Ook zou ik het heel leuk vinden om samen
een bezoek te brengen aan een botanische tuin.
Vind je dit ook leuk?
Bel me dan op nummer 013 543 98 07.

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. Sinds kort kunnen ook mensen
onder de 50 bij de Vriendschapsbank terecht.
Coördinator Annemarie Vermeulen: “Ik word
regelmatig benaderd door deze leeftijdsgroep.
Daarom zijn we met twee activiteiten 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
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Gezocht | Gevraagd
Voor enkele Tilburgse afdelingen zoekt de KBO
nog bestuursleden op vrijwilligersbasis.
Dit is een mooie en zinvolle vrijetijdsbesteding,
zeker voor gepensioneerden. Interesse? Neem
dan contact op met Ria Monsieurs, secretaris KBO
Kring Tilburg, T 013 4674121 of 06 46244027.
E: kbo.kringtilburg@gmail.com.
Welke hondenliefhebber vindt het leuk
om regelmatig op een lieve en vriendelijke
middelgrote hond te passen? Inlichtingen
via 06 221 68 459.
Voor een museum met religieuze spullen ben ik
op zoek naar rozenkransen, grote en kleine heilige
beelden, medaillons, wijwaterbakjes etc. Heeft u
dergelijke spullen en wilt daar afstand van doen,
neem dan contact met me op: 06 127 28 221.
Alvast hartelijk dank.
Wie kan mij helpen aan liedjes van Con Amore
een koor dat ook tevens ukelele, madoline, orgel
en drums bespeelden. Door verhuizingen ben ik
de muziek kwijtgeraakt. Graag zou ik deze nog
eens bespelen. Hopelijk kan iemand me hieraan
helpen, ben bereikbaar onder nummer
06 225 50 557.

Afrokoor Cunene is op zoek naar bassen. Wij
hebben een breed Afrikaans repertoire dat met
veel enthousiasme én begeleid door Afrikaanse
drum ten gehore wordt gebracht. Er wordt zonder
bladmuziek gezongen en zangervaring is geen
vereiste. Iedere woensdagavond tussen 20.00 en
22.00 uur repeteren wij in MFA Het Zuiderkwartier,
Wassenaerlaan 38 in Tilburg. Voor meer informatie
zie www.afrokoorcunene.nl
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KBO St. Anna is op zoek naar een bekwame
penningmeester. Informatie via 06 414 40 507
of 013 543 09 36.
Zangvereniging Cantabile is een gezellig
vierstemmig koor. Onder leiding van een
dirigent en pianist zingen we een breed
repertoire. We zijn nog op zoek naar
nieuwe leden, vooral mannen zijn welkom!
Repetitiemiddag is woensdagmiddag van
14.00 – 16.15 uur in het Verhalenhuis,
Wagnerplein 4. Wil je meer informatie?
Neem dan contact op via 06 186 65 697.

TE KOOP
Aangeboden collectie van 215 Cherished Teddies,
waaronder enkele uniek jaarstukken. Tevens te
koop blank eiken 2 deurs vitrinekast. Prijs nader
overeen te komen. Interesse? 06 519 62 840.
Hometrainer, merk Kettler. Prijs € 75,00. Tevens
een relax fauteuil in verschillende standen te
zetten, zwart leder, prijs € 100,00. Meer informatie
via 06 426 82 270.

Prachtige 5-armige koperen hanglamp
aangeboden. Wegens verhuizing overcompleet!
Inlichtingen via 06 5111 95 198.
1e dag enveloppen van 1977 t/m 1989 in mooie
map van het merk Je Maintaindrai in opberghoes.
Rode Importamap met inhoud. Tevens een
vouwmachine om A4-formaat in drie te vouwen
voor een folder. Voor beide items geldt: doe een
bod via 013 467 15 91.
Houten mal voor makers van glas-in-lood. Afm.
98 x 40 cm. € 2,00 + diverse stukjes gekleurd glas
(gratis). Telefoon: 013 467 15 91
Te koop aangeboden gestoffeerde Easysit sta-opfauteuil. Afm. 89 x 75 x 113 cm. (bxdxh) Diverse
functies waaronder: rugverstelling, voetklep,
draaiplateau, bediening via spiraalsnoer en nog
veel meer. Lichte beschadiging aan de bekleding
(kleine gaatjes). Prijs € 600,00.
Inlichtingen 06 118 04 646.

Wilt u uw oude dia’s nog eens bekijken? Laat ze
dan digitaliseren op een DVD. Minimaal 50 stuks,
50 x 50 mm ingeraamd. Snel en betrouwbaar.
Inlichtingen iva 06 303 82 142 of vdv@ziggo.nl
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De passie van
Jody Franz
Zij werkte in de marketing en communicatie, hij runde
een reclamebureau. Samen besloten ze een lange reis
te maken, met hun zoontje, om alles te ‘resetten’ en na
terugkomst aan iets nieuws te beginnen. En dat werd
Don’s Noodle Shop, gezonde eetzaak, aan de Langestraat.
We hebben het over Jody Franz en haar man Stan Beaujean.
Ze bezochten diverse landen maar het langst verbleven ze
in Indonesië. Niet vreemd, want daar liggen de roots van
Jody. En die band met Indonesië draagt ze zichtbaar op
haar lichaam – in de vorm van diverse tatoeages.Jody Franz
(1984, Tilburg) was 21 toen ze haar eerste tattoo liet zetten.
“Een bloem, ontworpen door mijn broertje Robin, die zelf kort
erna tattooïst werd”, vertelt ze. “Als je eenmaal één tattoo hebt,
werkt het verslavend en bedenk je al in de stoel wat de tweede
zal worden. Vanaf toen ben ik de testpersoon van m’n broertje
geworden. Maar alle tattoos heb ik zelf bedacht, ik kies niets uit
een boekje, er moet een persoonlijk verhaal achter zitten.” De
meest in het oog springende tatoeage toont een Indonesische
vrouw, aangebracht op Jody’s rechter bovenarm. “Deze strijdster
staat symbool voor alle belangrijke, sterke vrouwen in mijn leven:
van mijn oma en moeder tot m’n vriendinnen.” Minder opvallend
is de getatoeëerde zin ‘Ultieme liefde is elkaar los kunnen laten’.
“Een uitspraak van mijn vader op zijn sterfbed. Met inkt vermengd
met zijn as heb ik die tattoo laten zetten, mijn broertje heeft hem
ook.” Haar laatste tattoo, gemaakt tijdens hun grote reis, stelt een
Javaanse tijger voor. “Die symboliseert mijn band met Jakarta, de
stad van mijn familie.” Ze denkt al aan een nieuwe tattoo: “Het zal
iets met m’n zoontje Otis te maken hebben.”
Vanwaar eigenlijk deze passie?
“Ik vind het mooi en bij me passen. Bijna al mijn vriendinnen hebben
tattoos en desondanks blijven we vrouwelijk, voelen we ons nooit
ordinair... en als het nodig is kan ik ze ook bedekken. Zelfs mijn tantes
- die ze zelf niet hebben - vinden het mooi. En mijn opa, kunstenaar en
fotograaf, vindt het ook tof.”
Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie in deze rubriek staan?
Stuur dan een berichtje naar De Draad via dedraad@contourdetwern.nl.
tekst & fotografie Joep Eijkens

tekst & fotografie Joep Eijkens
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Op 31 oktober is het weer Halloween!
Om alvast in de horrorsfeer te komen hebben wij voor
u een heftige Halloweenquiz samengesteld waarmee ook
nog huiveringwekkende prijzen te winnen zijn.
Stuur uw oplossing voor 2 november
naar De Draad
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1) Waar ligt de oorsprong van Halloween?
A) De boze geest Samhain riep alle doden op om te spoken.
B) De katholieken vereerden hun heiligen en herdachten hun doden
C) De Romeinen bedankten de god van fruit en groenten met een pompoenenfeest (Pomona-dag)
D) De Kelten waren bang dat de doden bezit zouden nemen van hun lichaam.
Daarom legden ze voedsel voor de deur en droegen maskers om hen af te weren.

2) Halloween is een tijd afgeschaft geweest omdat het als heidens
en ketters beschouwd werd. Door wie / wanneer?
A) Door paus Gregorius IV (835 na Chr.)
B) Door Claudius Civilius
C) “We have da best Halloween in the world!”
zei D. Trump en toen vond iedereen er geen bal meer aan.
D) Tijdens de opkomst van de Reformatie (16e eeuw)

3) Halloween is, op Kerst na, het commercieelste feest in de VS.
Er wordt maar liefst 7 miljard dollar gespendeerd. Waaraan voor het grootste deel?
A) 70 ton snoep
B) Halloweenkostuums voor huisdieren
C) Pompoensoep
D) Afweergeschut

>>

4) Waar staan de Halloweenkleuren
oranje en zwart voor?
A) Voor bloed en as
B) Voor oogst en dood
C) Voor de Nederlandsche leeuw in rouw
D) Geef kleurenblinden ook eens een kans, zeg!

6) Hoe heet de lantaarn gemaakt
van een uitgesneden pompoen?
A) Hot Spot
B) Crackerjack
C) Jack O’Lantern
D) Guy Fawkes

8) Hoe heette die vervelende seriemoordenaar
in alle Halloweenfilms vanaf 1978
A) Freddie Krueger
B) Jason Voorhees
C) Hannibal Lecter
D) Michael Myers

10) ‘Dress To Scare If You Dare!’
Wat vond de SGP inBunschoten
van de Halloween outfits van vorig jaar?
A) Dit doet de Here zo’n zeer!
B) Horrible die draconische verkleedpartijen!
C) Roep de kerkvaders bijeen!
D) Vade retro, Satan!
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5) Welke Halloweenkostuums zorgden in het
verleden voor veel ophef?
A) Het Anne Frank kostuum
B) Dat van Oscar ‘Blade Runner (Gunner)’ Pistorius
C) De Surinaamse jurk
D) Het Gestapo-uniform

7) Van welk woord is
Halloween afgeleid?
A) All Hallow’s Eve
B) Old Hallow’s News
C) Hello Weeners!
D) Sleepy Hallow

9) Wat zeggen kinderen als ze
tijdens Halloween langs de deuren gaan?
A) Surprise!
B) Trick or treat!
C) Olé, olé, olé!
D) Gimme the money!

11) Welke Amerikaanse hoofdstad riep zich
onlangs uit tot Halloween hoofdstad
van de wereld?
A) Milwaukee, Wisconsin
B) Topeka, Kansas
C) Anoka, Minnesota
D) Abbeville, Georgia

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
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Hoofdredactie
Betty Montulet

Eindredactie
Hans Peters

Betty Montulet

Carlijn Bastiaans

Redactioneel

Toine van Corven
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Mr. Desirée Laureij
Betty Montulet
Hans Peters

Puzzelcorner

Concept & Creatie

DE volgende draad

De vijfde Draad van 2018 wordt verspreid tussen 7 en 14 december
en de kopij voor deze editie met als thema Liever Thuis sluit op 2 november.
Wat is dit nu .. u wilt De Draad NIET ontvangen? Maak dit dan kenbaar door
uw naam en adres aan ons te mailen via dedraad@contourdetwern.nl
Tevens vernemen wij graag de reden.

DE JUISTE OPLOSSING

van de puzzel was: Woongenot
De twee gelukkige prijswinnaars zijn:
oma Bep en kleinzoon Stef en de heer Heerkens, allen uit Tilburg.
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Dennis Buster

Fotografie & illustratie
Joep Eijkens
Hans Peters

Saskia Bodelier
Dennis Buster

Acquisitie
Hans Peters

Oplage

37.500 exemplaren /

Verspreiding geschiedt
door vrijwilligers en
de Diamant groep

Wat u nog moet weten

Dit is De Draad nummer 4, 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
Reacties voor 2 November
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

Drukwerk

Gianotten printed media

Cover

vogelverschrikker bij
Ut Rooie Bietje

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.
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voor activiteiten,
nieuws & smakelijke
herfst recepten. zie
dedraadmagazine.nl

