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VOELT GOED

DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

TIJDEN VERANDEREN...
Dat weten we allemaal. De zorg en daardoor mijn werk verandert ook
om allerlei redenen: nieuwe wetten en regels, bezuinigingen, nieuwe
hulpmiddelen en technologie. Een andere verandering is de groeiende
vraag naar zorg: mensen worden ouder, wonen langer thuis, ook als
kwetsbaarheid toeneemt of als mensen ziek worden. En tegelijkertijd
zijn er minder mensen die in de zorg werken. Hoe gaan we dat
oplossen?
Thuis wonen is natuurlijk het fijnste, wie wil dat niet? Maar dat gaat
niet vanzelf, vooral als je hulp en ondersteuning nodig hebt. Ik merk
dat het prima werkt als je een netwerk om je heen hebt, met lieve
mensen die jou willen bijstaan. Steeds vaker praat ik met mensen
over ouder worden en zo lang mogelijk thuis wonen. Ook met mensen
die nog redelijk gezond zijn. Hoe doe je dat? Wat heb je dan nodig?
Waar moet je aan denken? Ik merk dat het belangrijk is om hier op
voorbereid te zijn. Als je nog redelijk gezond bent, dan wil je liever
niet nadenken over een toekomst met beperkingen en afhankelijkheid.
Maar toch moeten we dat doen! Dat is ook een deel van mijn werk.
In mijn wijk is een leuk pleintje met rondom woningen voor senioren,
die natuurlijk steeds ouder worden. De meesten kennen elkaar van
gezicht, begroeten elkaar, maken een praatje. Vorig jaar hebben we
een leuke activiteit georganiseerd in de huiskamer van de dagopvang.
Samen met de huismeester en de ouderenadviseur. Gewoon een
gezellige ontmoeting om elkaar wat beter te leren kennen. En het bleef
niet bij die ene keer. Er is nu elke week een gezamenlijk moment voor
de bewoners van het pleintje. Een praatje, een bakkie koffie en samen
een potje kaarten of handwerken. Die dag is de huiskamer open voor
alle bewoners en er is altijd een vrijwilliger die mee helpt. Geleidelijk
wordt het groepje groter en doen meer mensen mee. Toen Maria laatst
met griep op bed lag was er elke dag iemand die even binnenliep.
En de dochter van Toon doet zo nu en dan een boodschapje voor Joke,
zijn buurvrouw. Tonnie en Astrid gaan elke week samen een uurtje
wandelen. Het klinkt zo simpel: gewoon leuke dingen doen met elkaar,
de ander leren kennen, interesse in een ander. Dan groeit er iets tussen
mensen en dan is het bijna vanzelfsprekend om er voor elkaar te zijn.
Wat een geluk om aan zo’n pleintje te wonen!

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

Meer informatie?
Kijk op www.hetkiemuur.nl of bel
06 159 044 92. Je kunt je vraag
of opmerking ook mailen naar
info@hetkiemuur.nl

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!

Maria, de wijkverpleegkundige
van Thebe

0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

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

#GELUK! INHOUD
Voor u ligt het Geluksnummer van De Draad.
Clichés over geluk zijn er gelukkig overvloedig,
sla er de bladen maar op na. Dat mensen anno
nu veel gelukkiger zijn dan in de Middeleeuwen
staat wel vast. Cappuccino bestond toen nog
niet en de hele dag maar bier naar binnen
gieten, daar word je ook niet vrolijker van.
Helaas is het geluk niet gelijkelijk verdeeld over
de hele wereld en het is ook relatief. Geld maakt
aan de ene kant natuurlijk wel gelukkig want
verschaft een hoop vrijheid en neemt veel laagbij-de-grondse sores weg. Aan de andere kant:
we kennen allemaal het beeld van Dagobert
Duck die gierend van de pret in zijn miljoenen
duikt en heel veel leuker wordt het ook voor
hectomiljardairs niet. Geluk is relatief; rijkdom
is relatief. Blijf je vergelijken en zijn de druiven
zuur omdat anderen nou eenmaal knapper,
talentvoller, rijker en charmanter zijn dan jij,
dan zul je er niet gelukkiger op worden. Ben je
dankbaar geboren en behept met humor en
relativeringsvermogen, dan kun je de zon in het
water zien schijnen. Dat is alvast een gelukje.
Geluk draagt bij aan succes maar andersom
hoeft dat helemaal niet het geval te zijn.
Luister goed naar jezelf en wees jezelf. Als
jij een goed gevoel hebt bij thuis zitten met
een plaid en een breiwerkje op de bank en
andere mensen roepen dat je moet komen
bungeejumpen, dan hoef je dat helemaal niet
te doen, zeggen de handleidingen. Nou wist je
dat waarschijnlijk al maar ik wijs er nog maar
eens op. En zo niet, dan wordt het hoog tijd
om de regie over je eigen leven in handen
te nemen maar ook dat is inmiddels een vet
cliché. En: “Ga jij effe lekker zelf in je eigen
kracht staan”, is dan alvast een goede respons.
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Veel geluk & een fijne zomer toegewenst!
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Een rijdende supermarkt plus extra’s:

TONNEKE’S
SRV -WAGEN
In de jaren zeventig bepaalden ze nog het straatbeeld. De good
old SRV-wagen. Maar doordat de supermarkten ‘s avonds
open gingen en een groter assortiment boden, verdween de
rijdende winkel uit zicht. Tot Tonnie Steenis de draad weer
oppakte en haar winkel de afgelopen jaren opnieuw kriskras
door de volkswijken stuurde. Maar anders dan bij Picnic of
AH online gaat het haar behalve om goedkope aanbiedingen
ook om contact van mens tot mens.

Vier dagen per week rijdt Tonnie (Tonneke in de volksmond) haar route. Woensdag doet ze de Kruidenbuurt,
donderdag legt ze aan in Stokhasselt, rijdt via Stappengoor naar Groenewoud en eindigt dan via Oerle in Het Laar.
Vrijdag is de B-buurt van de Reeshof aan de beurt met daarna het Textielplein en Jeruzalem en de zaterdag is voor
de Bokhamerbuurt, het Van de Mortelplein en de Abdijbuurt. “70% van deze bewoners zit in de schuldsanering”,
zegt Tonneke overtuigd. En dat is ook waar ze het voor doet. “Ik bestrijk alles, armoede, eenzaamheid, slecht ter
been, bedlegerig en op leeftijd”, somt Tonnie op. Ze geeft bloemen cadeau aan een vergeten jarige. Brengt de
boodschappen binnen bij klanten die moeilijk uit de voeten kunnen. Zieken? “Daar heb ik altijd iets extra’s voor
in huis en kom ik tot vervelens toe”, grapt ze. “Mijn bus is meer dan alleen een supermarkt. Mensen kunnen bij mij
hun ei kwijt en ik ben weer een aanknopingspunt voor bijvoorbeeld ContourdeTwern. Kan ik melden: ga daar eens
kijken, die mensen hebben hulp nodig.”
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DROPDAG
Tonneke probeert zoveel mogelijk te stunten met haar prijzen, “al moet bij mij de kachel natuurlijk ook branden”
en vooral zaterdags is het raak: “Dat is mijn dropdag. 50% korting op het brood en legio afgeprijsd gebak in de
aanbieding.” Ze kent de doelgroep als geen ander want zelf heeft ze ook de nodige klappen gehad. Toen ze in
2000 als weduwe achterbleef met vijf opgroeiende zoons raakte ze in de schulden, dakloos, kwam ze bij Traverse
terecht en krabbelde weer op. “Maar in 2016 was ik helemaal klaar met de bijstand. Ik verkocht al aardbeien en
aardappelen aan huis en deed boodschappen voor mensen dus de keuze voor een rijdende winkel was snel
gemaakt”, zegt ze. “Ik wil levensmiddelen aanbieden tegen dumpprijzen aan mensen die het moeilijk hebben.”
De gemeente vond het een pracht idee om op deze manier de sociale cohesie in de impulswijken te versterken
en via een lening van Tilburg Akkoord kocht ze een SRV-wagen uit 1972, een miskoop, bleek later. En ze kocht
zelf de producten in bij de bestaande supermarkten. Duur en tijdrovend.

tekst Betty Montulet & fotografie Joep Eijkens

SPECIALIST IN VERHUIZEN VAN
SENIOREN & HULPBEHOEVENDE MENSEN

GRATIS KENNISMAKINGSKOPJE

KOFFIE OF THEE

(tegen inlevering van deze
advertentie, 1 per persoon.)

En proef zelf de sfeer van La Poubelle!
Want wat je ook zoekt, bij La Poubelle staan de deuren altijd
voor je open. Elke dag vind je nieuwe items in onze winkels.
Stuk voor stuk uniek, producten met een geschiedenis of een
verhaal. Reden genoeg om gewoon eens binnen te lopen en
je geluk te beproeven!

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.

Telefoon:013 463 09 20

WWW.LAPOUBELLE.NL
TILBURG
Hoevenseweg 3

GOIRLE
Nobelstraat 18a

RIJEN
Haansbergseweg 22a

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

23.17.007 Adv Bravo-mb_200x141_v2.indd 1

www.brockenverhuizingen.nl

www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Rit reserveren: 0900-0595
Informatie en klantenservice: 0900-7755862
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CHANTAL KWAM LANGS
Onder het motto “Ik begin gewoon en dan kijken we wel, douwde ik alles in die wagen en dat kostte me bijna de kop”,
aldus Tonneke, die dit initiatief ontplooide met een uitkering en begeleiding vanuit de Bbz (Besluit bijstandverlening
voor zelfstandigen). Zelf moet ze rondkomen van €160,- per maand. In april 2018 werd haar gas en licht afgesloten
en luidde ze de noodklok via Facebook. “Voor alles wilde ik niet weer dakloos raken en in de schulden komen. Ik
voelde me door de gemeente in de steek gelaten. Eerst met veel toeters en bellen op het paard gehesen worden en
vervolgens blijft het oorverdovend stil aan de andere kant. Als je iets begint zonder sturing, begeleiding en controle,
dan hobbel je maar voort en kom je nooit ergens.” Maar haar noodkreet werd gehoord: “Ik denk door Tilburgse
krachten die het goed met me voor hebben”, veronderstelt Tonnie dankbaar. Ze kreeg een extra lening vanuit het
Tilburg Akkoord en de wagen werd opgekalefaterd op kosten van een sponsor. Ze kreeg een goede boekhouder
die haar wees op een Verscenter uit Sassenheim dat de producten komt brengen en een persoonlijke begeleider.
De omzet ging al snel omhoog. En als kers op de taart kreeg ze een enorme pr-boost uit onverwachte hoek.
Door het RTL-programma van Chantal Janzen: Chantal komt werken.

SPRANKELENDE DAGEN
“Ik had nog nooit van het beste mens gehoord maar ze reed een dagje mee in de Kruidenbuurt en bleek heel aardig.”
De toeloop was enorm. Iedereen wilde met Chantal op de foto. En door de uitzending in april is Tonnies gunfactor
enorm gestegen: “Er komen nu veel klanten binnen die dit louter voor mij doen. Zie het als sponsoring. Maar ik
gun op mijn beurt ook veel aan anderen, vooral aan kinderen, daar heb ik een zwak voor. Ik laat ze de aanbiedingen
op de borden schrijven want zelf ben ik dyslectisch. In ruil daarvoor mogen ze grabbelen naar snoep. Via de
kinderen bereikte ik de ouders. Migranten heb ik ook een zwak voor. Antillianen komen dansend de wagen binnen.
Marokkaanse vrouwen brengen schalen couscous en geven me recepten. Vervolgens haal ik die producten ook in
huis. Syrisch, Turks, Albanees, Afrikaans, af en toe loopt het storm in de bus, vooral als ik gelatinetaarten heb. Zei een
goede klant laatst dat moslims nog iets van mij kunnen leren. Want zij hebben een Turkse, een Marokkaanse en een
Syrische moskee maar bij mij komt iedereen. Dan voel ik mij zo rijk. Dat zijn de sprankelende dagen, die maken dat ik
dit voor altijd wil blijven doen. Nou maar hopen dat het me lukt. Ik leef voor mijn wagen want ook voor mij zijn deze
sociale contacten belangrijk.”
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SAMENDETEN

HAPPY END
IN HET SPOOR
Op zoek naar de ware? Dan is een romantisch diner
bij kaarslicht in wijkcentrum Het Spoor misschien
de juiste stap. SamenDeten is nu al een groot succes.
Want deze vorm van blind daten is laagdrempelig,
veilig en ook nog eens in de buurt.

Sociaal werker Annemarie Vermeulen startte ooit de
Vriendschapsbank op: “Het delen van activiteiten
en interesses draagt zeker bij aan een gevoel van
welzijn en geluk. Maar weer thuis op de bank missen
veel mensen toch die ene, speciale persoon.” Samen
met centrumcoördinator Bob Legius bedacht ze
SamenDeten: “Die signalen zetten ons aan het denken
en de tv-show First Dates bracht ons inspiratie.” Op
de eerste aankondiging regende het aanmeldingen.
Uit Tilburg en uit de regio, in leeftijd variërend van
30 tot 90 jaar. Deelnemers moesten een uitgebreide
vragenlijst insturen, een intakegesprek doorstaan
en toen begon het koppelen voor de twee Cupido’s:
“Rokers en niet-rokers sluiten elkaar natuurlijk uit
en een huismus en een wereldreiger zijn ook nogal
onverenigbaar maar voor de rest was het zoeken naar
de juiste match.”

SAMEN SPEED DETEN
Roos Stienissen (26) is een van de vele vrijwilligers
van SamenDeten. Onder haar leiding is een
vergaderruimte in Het Spoor omgebouwd tot de meer
intieme Bistro Roos met vijftien tafeltjes voor twee:
“Zelf vind ik blinddaten doodeng maar het is zóó leuk
om hiermee bezig te zijn. Het doorslaande succes
geeft ook ons een boost. We zijn in april begonnen
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en voorzover wij weten, daten er nog zes koppels.”
Bob: “Wij zijn geen datingbureau en bieden geen
garanties. Maar zo zwaar moet je er ook niet aan
tillen. In de eerste plaats is dit een laagdrempelige en
veilige manier om romantisch te daten. Wie weet heb
je een leuke avond en als er iets uitkomt is dat mooi
meegenomen.” Door het grote aantal liefhebbers
kwam er ook een avondje Samen Speed Deten. Roos:
“Dat was even puzzelen: de dates mochten niet te lang
zijn voor het geval het toch niet bleek te klikken, maar
ook niet te kort.” Want de gemiddelde leeftijd is 60 jaar
en dan gaat het toch om andere dingen dan een coole
hipsterlook.

IDEAALBEELD
De meeste deelnemers zijn weduwe/weduwnaar of
gescheiden en hebben een bepaald beeld van een
partner op het netvlies staan. Maar als je op zoek blijft
naar dat ene ideaal dan leg je de lat wel heel erg hoog
voor de ander. Roos: “Vaak hoorden we: wat, moet ik
daarmee daten? Dat is mijn type niet. Maar dan blijkt
het een enorm empathisch figuur. En stellen ze zich er
toch voor open.” Deelneemster Lotte (56) is van nature
heel kritisch: “Ik had er van tevoren best schrik voor.
Na 13 jaar alleen dacht ik: moet ik dit wel doen? Wordt
er wel integer mee omgegaan? Internetdaten vind ik

tekst Betty Montulet / beeld Roos Tiennesen

eng, je weet niet wie er aan de andere kant van het
scherm zit. Het is niet zo dat de spoeling te dun is
voor oudere singles. Maar door je bagage word je
wantrouwender. In deze positie ben je kwetsbaar
omdat je vervelende ervaringen hebt. Daardoor
stel je je minder makkelijk open.” Haar ervaringen
met de Vriendschapsbank waren al positief maar
SamenDeten overtrof haar stoutste verwachtingen.
Ze was een van de speeddaters: “Hier werd zo
creatief mee omgesprongen. De mannen kregen
van tevoren een peptalk van Bob. Met veel humor
heb ik begrepen want dat kan hij als geen ander.”

Bob Legius: “Het einde is nog lang niet in zicht.
Andere wijkcentra hebben nu ook interesse maar
eerst moet SamenDeten goed op poten staan. En
we bedenken er allerlei varianten op. Zo hadden
we in juni een Moorddiner met zo’n 5 à 6 acteurs. De
moordenaar werd achterhaald door stelletjes. En in
juli komt er een fietstocht op tandems die eindigt in
een romantische picknick.”

Het romantisch diner heeft geen commerciële
inslag. De prijs is bewust laag gehouden.

MOORDDINER
Bij een vier-gangen menu trof Lotte haar dates
die bij het dessert werden samengevoegd: “Dat
ging prima. Met een man in het bijzonder klikte
het al meteen: een invoelende man met wie ik
een vervolgafspraak heb.” Die klik was duidelijk
zichtbaar en het commentaar van de anderen
was dan ook niet mals: “Ik zei: ”Stil nou jongens,
jullie halen alle romantiek ervan af!” Uiteraard
was ze nerveus, maar: “Er werd zo attent met ons
omgesprongen dat de druk bij mij meteen van de
ketel was. Daardoor verliep de avond luchtig en
ontspannen in plaats van zwaar op de hand. En een
praktisch voordeel: je date woont in de buurt en
niet in Maastricht. Je merkt het al: als ik niet kritisch
ben word ik lyrisch!”

MEER INFO?
Zie: www.facebook.com/
samendeten &
www.contourdetwern.nl/actueel
Aanmelden? Dat kan via
samendeten@contourdetwern.nl

Lekker op zoek naar de ware!
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PROJECT FIJN THUIS IN DE REESHOF

“ALS JE DE HELE WEEK

ALLEEN ZIT, KAN DIE
WEL ERG LANG DUREN!
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“

Want echte gezelligheid kent geen tijd

Het aantal senioren groeit nog steeds. Steeds meer 70-plussers
willen graag thuis blijven wonen in hun vertrouwde buurt mits ze
een steuntje in de rug krijgen. Het project Fijn Thuis onderzocht wat
daarvoor nodig is en inmiddels zijn op vijf verschillende plekken in
Tilburg activiteiten opgestart. Voor en door de bewoners en allemaal
verschillend, afhankelijk van de behoefte. De eerste pilot ging van
start in de S-buurt in De Reeshof.

In de locatie van een dagopvang aan het
Scheveningenplein zit een vijftal dames aan de
lunch. Nellie (94), Ria (88), Corrie (80), Mieke (84) en
Ria Mutsaers (72) zijn de harde kern van deze groep.
De laatste is de gastvrouw en verantwoordelijk voor
de tomatensoep, de overheerlijke tulband en het
advocaatje met slagroom. Iedere woensdagochtend
van 12.00 tot 14.00 uur gaan de dames los. Deze keer
is Jamie Maes, de huismeester van WonenBreburg
erbij en vertelt over de ontstaansgeschiedenis: “Als
werkgroep met de verpleegkundigen van Thebe, de
praktijkondersteuner van de huissarts, Rita Barto van
de wijkraad, een sociaal werker van ContourdeTwern
en ikzelf namens WonenBreburg hebben we afgelopen
jaar intensief contact gehad met de oudere bewoners
uit de Serooskerkestraat en het Scheveningenplein.
Kern van het verhaal: wat missen ze nu echt
hier in de Reeshof om het langer thuis wonen te
veraangenamen. Daaruit kwamen kleine wensen zoals
meer ontmoetingsmomenten in de S-buurt voor de
gezelligheid. Zo ontstond in januari deze ‘soepgroep’.”
Alle dames zijn weduwe en wonen al meer dan 20 jaar
in De Reeshof. Nellie: “Maar vijfentwintig jaar geleden
had je allemaal nog je eigen sores. Het huishouden,
de kinderen en later de mantelzorg. Nu is dat allemaal

anders.” Jamie sluit aan: “Senioren wonen langer thuis,
komen alleen te staan en dan kunnen ze al gauw
vereenzamen. We hopen op deze manier signalen
op te pikken van wat gaat er goed, wat kan er beter?
En de netwerken groter te maken. Want als je de hele
week alleen zit, kan die erg lang duren!”

ROLLATOR MEE
Zo is het, knikt Corrie: “Ik moet twee keer per week
naar het ziekenhuis maar dan vind ik dit toch leuker!”
Hilariteit. Onder elkaar praten ze over zaken als lekker
eten, de vakanties, de kinderen maar ook over hoe
het ging toen zij nog jong waren. “En we lachen wat
af want wij flappen er allemaal rare dingen uit!”, zegt
Nellie. Wat doen ze verder nog buiten de deur? Ria
(88) gaat elke maandag kaarten in de Heyhoef. Met
Nellie doet ze veel samen zoals eten in De Driehoek
en winkelen op de Westermarkt. Nou is één rollator
meenemen voor de (Deel) taxi geen probleem maar
twee, daar beginnen ze niet aan. Zo heb je al meteen
het probleem van het vervoer. Want de S-buurt ligt
kilometers ver van de Heyhoef af. Mieke gaat af en toe
mee met de Opstapbus en Corrie gaat twee keer per
week naar de dagopvang om te knutselen: “Dat is mijn
werk en hier kom ik om te kletsen.”

LEES LEKKER VERDER
tekst Bety Montulet & Fotografie Hans Peters

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ONTMOETEN IN DE BUURT
De gastvrouw is de jongste en haar leven ziet er iets anders uit: “Ik heb onlangs mijn man verloren maar ben
best druk. Ik pas op de kleinkinderen. Mijn kinderen komen elke week eten. Ik heb veel broers en zussen en
ben net lid geworden van de KBO.” Langer thuis blijven wonen? Ja maar dan wel graag uit vrije wil. Zo is Ria
(88) bezig geweest voor een seniorenwoning van De Reyshoeve. Maar haar medische indicatie is vervallen:
“Ik koos voor dit huis vanwege de tuin voor mijn man maar nu die is overleden kan ik niet meer naar De
Reyshoeve. Het is zo lastig om op het juiste moment een keuze te maken.” Vaak vinden hun kinderen dat ze
te weinig sociale contacten hebben in de buurt: “Maar ja, dat komt omdat er steeds meer buren wegvallen”,
zegt Ria, “en daarvoor in de plaats komen jonge gezinnen. Overdag is er niemand thuis.” Gastvrouw Ria heeft
dat probleem minder: “Als ik de hond uitlaat doe ik daar een uur over. Zoveel mensen als je tegenkomt. Dan
hoef ik niet meer zo nodig op de koffie.” Maar ook de anderen komen altijd wel iemand tegen die ze kennen
omdat ze al zo lang in de wijk wonen. Ria: “Ach weet je, eigenlijk mogen we nog blij zijn dat we hier wonen
omdat we nog zo goed zijn. Om ons heen valt iedereen om!”

PENSIONHUIZEN
Rita Barto (71) vertegenwoordigt de wijkraad in het project Fijn Thuis Scheveningenplein en is ook
burgerraadslid voor de PvdA. Ze zet zich voornamelijk in voor voldoende seniorenwoningen en gezamenlijke
ontmoetingspunten in de Reeshof: “De lijntjes samenknopen, dat is het mooie van mijn functie. Er
zijn genoeg seniorenwoningen en wooncomplexen voor ouderen in Tilburg West. Maar niet genoeg
voorzieningen. Er moeten meer ontmoetingsplekken komen in De Reeshof, die dat historisch gezien niet
in zich heeft. Dat is jammer. Fijn Thuis is een mooie start up maar mag wat mij betreft uitgebreid worden
tot kleinschalige ontmoetingspuntjes voor ouderen in de wijk.” Die zijn nu vooral geconcentreerd rond De
Driehoek, de Heyhoef en de B-buurt. “Bovendien blijven eigenaren van koopwoningen nu buiten beeld. In
mijn ultieme droom, maar die is veel verder weg, zie ik zogenaamde pensionhuizen. Goede woonverblijven
voor ouderen met gemeenschapsvoorzieningen waar ze samen kunnen eten en activiteiten ontplooien zoals
film, theater en een goed gesprek. Want ook in koophuizen is veel eenzaamheid.”

Fijn Thuis is een stedelijk initiatief van
ContourdeTwern, WonenBreburg, Thebe en
ledenvereniging Thebe Extra, die samen met
de wijkpartners gestart is op vijf locaties.
De andere vier plekken zijn de Hart van
Brabantlaan in het centrum, de Villa Verdi
in Stokhasselt, de Baselaer in Oud Noord en
de Salesianenstraat in Tilburg West.
De pilot soepgroep blijkt succesvol en
daarom worden er in september bijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners
van de omliggende straten om hen hierbij te
betrekken en hun behoeften te inventariseren.
Heb je vragen en wil je meedoen aan
Fijn Thuis? Bel Marlies van Ginneken,
via 06 838 060 09.
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Maak kans op een cadeaubon
met onze woordzoeker!

BOEKEN
DAGJE UIT
DANSEN
FILM
HERINNERING
INSPIRATIE
LEUK
LEZEN
LIEFDE
MOOI
MUSEA

MUZIEK
ONTSPANNING
POËZIE
REIZEN
RELAXEN
SAMEN
TEKENEN
THEATER
UIT ETEN
VRIENDSCHAP

© Puzzelcorner.nl

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

De Draad |
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MAAK VAN JE
TIJD

TIJD

Word vrijwilliger bij De Wever!
Geven maakt blij en onze cliënten zijn blij met jouw inzet. Wat je voor
hen kunt betekenen? Kijk op www.werkenbijdewever.nl/vrijwilligers
voor alle vrijwilligersvacatures.

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.

WIJ STAAN KLAAR VOOR UW COMFORT

Denken
en doen

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
bedli mogelijk.
is een bedlift

TILBURG

|

RIJEN

|

REESHOF

|

UDENHOUT

w w w.d k tn ota r i s s e n .n l
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.

THUISZORG
MET

Bankstel op maat
De maatwerk
zitmeubelen van New Sity bieden al de
maa
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

VOOR ZORG

Meetingcare is een thuiszorgorganisatie die
oog heeft voor de cliënt. U kunt bij ons terecht
voor verzorging en verpleging of kort gezegd:
wijkverpleging. Wij werken met kleine teams
zodat u niet teveel verschillende zorgmedewerkers in huis krijgt. Telefonisch komt u rechtstreeks
met een van onze medewerkers in contact,
zonder keuzemenu!
Wij komen graag persoonlijk bij u langs om
kennis te maken en onze mogelijkheden met u
te bespreken. U kunt bellen met onderstaand
telefoonnummer:

06 - 139 458 43
INDIGOLAAN 106
5044 SB TILBURG

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

Als Janice de daklozenkrant las, stond ze altijd versteld van de
verhalen. Totdat ze zelf dakloos werd. In de zomer van 2017
werd ze door haar vriend op straat gezet, met 2-jarig kind. Via
een omweg kwam ze bij de crisisopvang van Traverse terecht.
Toch, elk nadeel heeft zijn voordeel. Door die ervaring kan ze
nu als vrijwilliger vrouwen in nood helpen die bij Traverse
aankloppen.

IEDEREEN WIL VAN
“Nooit had ik kunnen bevroeden dat dit mij zou
overkomen. Dakloosheid stond ver van mijn bed,”
vertelt Janice. “Ik woonde zes jaar met mijn vriend
in Vlissingen. Ik ben voor hem vanuit Amsterdam
naar Zeeland verhuisd. We hadden een goede baan,
kregen een kind en leefden in een roze wolk. Die
had een donker randje: hij kon nogal verkwistend
zijn. Toen hij een lening af wilde sluiten, had hij
mijn handtekening nodig. Dat wilde ik niet. Toen
was het zijn weg of de snelweg. Dus moet ik snel
weg en stond van de ene dag op de andere op
straat.”

veel geslapen.”Janice heeft eerder huis en haard
moeten verlaten. Toen ze 13 was, vluchtte ze met
haar ouders vanuit Eritrea naar Noord-Holland.
Janice: “Ik weet wat honger en oorlog is. Toch was
dit erger. Ik heb hard gevochten om de taal en
cultuur te leren. Dan is het net of je weer die trap
af flikkert, waar je opgeklommen bent.”Ze heeft bij
Meander wel haar beeld bijgesteld over drugs- en
alcoholverslaafden. Janice: “Ik had wel met ze te
doen. De ene kan de stress wel aan, de andere niet.
Alcohol en drugs kunnen de druk eraf halen. Niet
aan te raden, wel te begrijpen.”

OP ADEM KOMEN

EEN EIGEN STEKKIE!

Ze stond niet ingeschreven bij een woningbouwvereniging en had geen geld om een (particuliere)
woning te huren. “Mijn leven stond op z’n kop. Ik
leefde een nomadenbestaan, sliep bij familie of
kennissen, maar soms ook in de auto. Niet wetende
waar je die nacht sliep en leuren langs adressen
voor een slaapplek, dat maakte ons bijzonder
ongelukkig,” herinnert ze zich. Omzwervingen
brachten haar in Tilburg, waar ze in augustus
terecht kwam bij de crisisopvang van Traverse
(Meander) aan de Gasthuisring. Janice: “Ook al was
het niet mijn thuis, ik kon hier wel op adem komen.
Met een eigen kamer. Ik heb veel gehuild, maar ook

Ze verbleef vijf maanden bij Meander. Daar stond
ze niet stil. Ze startte met 16 mensen een kookclub,
waarbij om beurten gekookt werd. En was ze een
steuntje in de rug voor andere bewoners en vice
versa. In december kreeg ze via Traverse een huisje
aangeboden in Tilburg-West. Janice – blij: “Ik was
blut, doch dolgelukkig. Eindelijk ons eigen stekkie!
De vloerbedekking kon ik gratis overnemen. Ik had
alleen een matras en de gordijnen kreeg ik van het
Steunpunt. En met spullen van de kringloop kon
ik er een paleisje van maken. Ik wilde vooral geen
schulden maken voor nieuwe meubelen, binnen
twee maanden had ik alles wat ik wilde. ”
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tekst & Beeld Hans Peters

N BETEKENIS ZIJN
VAN CLIENT NAAR VRIJWILLIGER
Vorig jaar meldde Janice zich opnieuw bij Traverse, nu echter om vrijwilliger te worden.
Janice: “Ik wil de vrouwen helpen, die mij toen ook geholpen hebben.” Als vrijwilliger met
ervaring begeleidt ze twee vrouwen, waaronder Fatima (28). Ze maakt haar wegwijs in
Tilburg, gaat langs het buurthuis, winkelcentra en gemeentehuis. En gaat ook mee naar de
dokter en het inburgeringsexamen. Fatima: “Janice heeft me aangemeld voor fietsles en
ervoor gezorgd dat ik de bijdrage niet hoef te betalen. Ze spreekt een beetje Arabisch en ik
redelijk Nederlands; zo kan ik goed mijn hart bij haar luchten.” Dat is ook wel nodig, want ook
Fatima werd zes maanden geleden door haar man op straat gezet. Sinds haar breuk woont ze
aan de Gasthuisring. Janice: “Haar persoonlijke coach is nu bezig met een huis voor Fatima.
Maar eerst moet de scheiding afgewikkeld zijn en de financiën op orde.” Fatima: “Tijdens
onze wandelingen in het park praten we over mijn problemen. Janice is een dikke vriendin
geworden!”
“Ach, het park,” verzucht Janice. “Daar liep ik dagen doelloos rond met de buggy, zogenaamd
aan het wandelen. En maar de schijn op te houden. En moet je nu eens zien, nu loop ik er als
vrijwilliger met ervaring en geef ik advies en steun aan Fatima.
Want iedereen wil van betekenis zijn.”

Ben je ook dak- of thuisloos geweest?
En wil je vrijwilliger worden bij Traverse?
Meld je dan nu aan.

ULRICH WANGA VAN STICHTING
‘T ANKER OVER GELUK

“ALLES IS
WAT HET IS!
Naast zijn werk als activiteitenbegeleider bij Stichting Het Anker,
een dagbestedingscentrum en team-coördinator bij Verdien Je Ticket,
geeft Ulrich Wanga seminars over geluk: “Mensen verwarren
blijdschap en euforie vaak met geluk maar dit zijn slechts
uiteinden van een spectrum.”

Niet dat Ulli het patent heeft op het begrip geluk; hij is wel de laatste om zich te profileren als de een of
andere geluksprofessor. “Maar de afgelopen jaren heb ik me grondig verdiept in het fenomeen geluk. Dat had
natuurlijk een oorzaak. In mijn puberteit kreeg ik een psychose door gebruik van wiet en dat had een grote
impact. Tien jaar later was ik nog aan het struggelen met mezelf en ontwikkelde daarbij een angststoornis
waar ik geen hulp voor durfde vragen. Ik werd heel erg in mezelf gekeerd tot ik geen slachtoffer meer wilde
zijn van mijn eigen angsten en dwanggedachten. Toen ik de diagnose ADD kreeg, was dat een eyeopener
waarna ik veel ben gaan lezen en onderzoeken over hoe mijn denkbeeld over geluk stabiel zou kunnen
worden in plaats van dat ik alleen gelukkige momenten ervoer.”

TEGEN DE STROOM IN
Bij zijn onderzoeken werd hij getriggerd door Oosterse filosofieën, mindfulness en meditatieoefeningen. En
boeken van andere gelukszoekers zoals Resolve To Be Happy. Ulli: “Ik ben dankbaar voor de periode dat het
heel slecht met me ging want uiteindelijk viel alles op zijn plek. Als je voortdurend streeft naar een toestand
van euforie en uitzinnige blijdschap dan kom je bedrogen uit. Geluk is niet een staat van vervoering, maar
accepteren dat alles is wat het is. Het is eerder een staat van volkomen tevreden zijn met de realiteit van het
leven. Daarvoor moet je je verwachtingen bijstellen naar beneden. Loslaten zelfs.” Voldoen aan de eisen van
de buitenwereld, zullen je sowieso nooit gelukkig maken, denkt Ulli. Zie bijvoorbeeld het effect van social
media op jongeren: “Als individu moet je ook tegen de stroom in kunnen gaan. Ik heb dit altijd al wel geweten
maar diep weggestopt. Waarom je conformeren aan tradities en gewoontes? Als de hele wereld rechtsaf
slaat en jij wil links, heb jij het dan fout?” Maar ons maatschappelijk systeem is daar helaas niet op gebouwd,
betoogt Ulli, je moet binnen dit en dat kader vallen, val je erbuiten, dan heb je pech.
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tekst Betty Montulet & fotografie Dennis Buster

#geluk!
Stichting Het Anker is vanaf juli gevestigd in

DAGBESTEDING 2.0

de Nimrodstraat in Tilburg West (Het Zand).

Met deze denkbeelden zit Ulli goed op zijn
plek bij Stichting Het Anker: “Wij noemen het
dagbesteding 2.0 en dat is niet voor niets.” Met
als uithangbord ‘dagbesteding voor iedereen’ is
de zeer jonge stichting opgericht in 2017. Toen
begonnen met drie, zijn er nu al 27 deelnemers
in de leeftijd van 11 tot 60 jaar. Oprichters
Ton en Leslie Smits (vader en zoon) en Gino
Zeeman vonden de bestaande zorg te beperkt
en te gepolijst: ‘Wij hebben geen cliënten
maar deelnemers want mensen zijn geen
nummers die je zo snel mogelijk van niveau A
naar niveau B kunt opkrikken.’ Het Anker stelt
zich open voor elke vorm van kwetsbaarheid.
Van licht verstandelijk tot psychisch beperkt,
van autistisch en verslaafd tot burned out.
Iedereen die op de een of andere manier, dan
wel tijdelijk, uit de boot is gevallen kan mee op
reis: “De hulpvraag is bij ons belangrijker dan de
achtergrond. Heeft iemand nog geen indicatie,
dan is hij toch alvast welkom. Wij leveren
maatwerk, kijken eerst naar wat de persoon zelf
wil en dan pas naar de arbeidstoeleiding.”

Meer info? info@stichting-t-anker.nl Of bel
Leslie Smits, T 013 2035323 of 06 46352524
Zie ook www.stichting-t-anker.nl

DEALEN MET DE WERELD
Stichting Het Anker doet alles net iets
anders. De dagbesteding wordt gevuld met
houtbewerking (maar niet in opdracht), een
kunstruimte, een dojo voor judo, bokslessen
en meditatie, een chillroom, een moestuin en
zelfs een eigen barbershop in huis waar je het
vak kunt leren. Daarnaast krijgen jongeren in
de leeftijd van 14 t/m 23 jaar via het deelproject
In Je Sass de nodige support om weer mee te
kunnen draaien op opleiding of arbeidsmarkt.
Ulli geeft zelf drie dagen per week les in
meditatie en mindfulness: “En ga stapsgewijs
met de deelnemers aan het werk. Wat zijn de
valkuilen en wat is haalbaar zodat je beter kunt
dealen met de wereld om je heen? We doen dit
op een open familiaire manier waarbij we ook
onze eigen kwetsbaarheid laten zien. Mensen
staan niet alleen in de dingen waar ze tegenaan
lopen. Zeker niet. Mijn drijfveer is wat ik heb
meegemaakt. Mijn boodschap is om anderen
te helpen hun visie over geluk helder te krijgen
en ze te leren anders naar zichzelf en hun leven
te laten kijken. Er is geen pasklaar antwoord.
Iedereen doet zijn eigen onderzoek, creëert zijn
eigen geluk, zoekt zijn eigen waarheden. Geluk
is voor iedereen wat anders.”

Juridische informatie

DENK BIJ HET OPSTELLEN VAN
UW TESTAMENT OOK AAN DE
EXECUTEUR!
DE BENOEMING
Als u wilt dat uw erfenis goed geregeld wordt, dan is
het belangrijk om na te denken over het benoemen van
een executeur. De executeur is namelijk de persoon die
na uw overlijden uw erfenis afwikkelt. Het is daarom
belangrijk dat u iemand tot executeur benoemt die u
volledig vertrouwt. U kunt een executeur benoemen in een
testament dat u opstelt bij de notaris. U kunt ook meer
executeurs benoemen. Zij kunnen de taken dan samen
uitvoeren. Ook kunt u bepalen dat ze ieder afzonderlijk
mogen handelen.
TAKEN
Wat zijn de taken van een executeur?
1. Hij regelt uw uitvaart.
2. Hij beheert uw nalatenschap. Dit betekent dat
hij bijvoorbeeld uw bankzaken kan regelen en uw
abonnementen op kan zeggen. Daarnaast moet hij de
eventuele schuldeisers betalen. Hij mag hiervoor spullen
uit de erfenis verkopen. De executeur moet ook een
overzicht opstellen van alle bezittingen en schulden op de
overlijdensdatum (de “boedelbeschrijving”). Ook moet hij
belastingaangiften doen, zoals de aangifte erfbelasting.
De executeur is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling
van de erfbelasting. Als de erfbelasting niet door de
erfgenamen betaald wordt, kan de belastingdienst de
erfbelasting bij de executeur innen. Voor de executeur is
het dus belangrijk dat de aangifte erfbelasting juist is! Hij
mag hiervoor hulp inschakelen. Hij kan bijvoorbeeld de
notaris of de belastingadviseur vragen om de aangifte
op te stellen. De executeur moet wel zelf de aangifte
ondertekenen en indienen bij de belastingdienst.
3. Hij moet rekening en verantwoording afleggen aan de
erfgenamen over de taken die hij heeft uitgevoerd.

tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen BV, mr. Fabian Schoenmakers
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EXECUTEUR
Een executeur heeft dus heel wat werkzaamheden. Het
is daarom aan te raden om vóór het maken van uw
testament overleg te hebben met de door u beoogde
executeur. U kunt dan vragen of hij wel als executeur wil
optreden. Ook kunt u de executeur voor uw overlijden
informatie geven over de tot uw erfenis behorende
bezittingen en schulden. U kunt bijvoorbeeld vertellen
bij welke bank u bankrekeningen hebt en bij welke
verzekeringsmaatschappij u een uitvaartverzekering
heeft afgesloten. De executeur kan dan gericht zijn taken
uitvoeren als u bent overleden.
VERDELEN
De executeur is bevoegd om uw erfenis te beheren. Hij is
alleen bevoegd om bijvoorbeeld uw woning te verkopen
als dat nodig is om schulden te betalen. Als er geen
schulden zijn, is de executeur niet bevoegd om spullen uit
de erfenis te verkopen. De executeur is ook niet bevoegd
om uw erfenis te verdelen onder de erfgenamen.
Als u denkt dat uw erfgenamen niet in staat zijn om
zelf uw erfenis te verdelen, bijvoorbeeld omdat er veel
erfgenamen zijn of omdat er ruzie is in de familie, dan
kunt u in uw testament bepalen dat de executeur meer
bevoegdheden heeft. De executeur wordt dan ook tot
“afwikkelingsbewindvoerder” benoemd. Dan mag hij uw
erfenis helemaal zelfstandig beheren, uw woning verkopen
(ook als dat niet nodig is om schulden te betalen) en ook
verdelen. De afwikkelingsbewindvoerder heeft daarvoor
geen toestemming van de erfgenamen nodig.

NIET GELUKKIGER,
WEL GEMAKKELIJKER!

Dat social media ongelukkig maakt is iets wat je steeds vaker hoort en wat
uit steeds meer onderzoeken naar voren komt. Maar dat ligt er maar aan hoe
je het bekijkt. Je moet je ook niet onderwerpen aan social media maar ze juist
gebruiken in je voordeel. En dan zijn er heel wat apps te downloaden die je zo
niet gelukkiger, dan toch wel je leven gemakkelijker maken. Lees maar.

Wunderlist is een to do list app. Er komt tegenwoordig zoveel op je af dat het logisch is dat je
dingen gaat vergeten. Wunderlist is een goede vervanging van een notitieblok waarvan je de
blaadjes niet kunt kwijtraken. Maak een lange lijst waarop alles staat wat je nog wilt doen en deel
je taken op in kleine stukjes. Ook te gebruiken als boodschappenlijstje.

Gratitude app is een soort dagboekje waarin je opschrijft waarvoor je dankbaar bent. Door zo bezig te zijn, voel je je ook weer beter over jezelf. En het is
altijd leuk om te lezen waar je een tijd gelezen zo tevreden over was.

Headspace is een meditatie-app, want georganiseerd zijn begint met een leeg hoofd.
Deze populaire app leert je op een laagdrempelige manier mediteren waar je maar wil. Een
simpeler manier om jezelf tot rust te brengen en meer overzicht te krijgen is er bijna niet.

Vivino is een leuke, praktische app. Wanneer je, zoals veel mensen, weer minutenlang voor de
wijnschappen in de supermarkt staat. En niet weet welke te kopen omdat je het jaar vergeten bent van
die heerlijke Chateau Lafitte laatst bij dat etentje. Geen nood; je scant het etiket van de fles en je krijgt
meteen de boodschap terug over wat voor wijn het is en de beoordeling van de diverse consumenten.

Ipassword, Last Pass en KeePass. Deze apps zorgen dat je altijd een uniek en sterk wachtwoord
hebt en wel zo veilig. Want wie kan er nu nog al zijn wachtwoorden onthouden in deze digitale
wereld? Superman misschien. Het enige dat je wel moet onthouden is het wachtwoord van de app!

Garden Planner app. Door het verbouwen van eigen groente wordt je leven zo niet aangenamer
dan toch in ieder geval groener. Deze vertelt je hoe en wanneer je de plantjes en stekjes in de
grond moet zetten en vervolgens wanneer te oogsten. Geschikt voor alle soorten tuinen!

De Parkmobile app is handig als je dringend moet parkeren in de stad, maar geen cash geld of pinpas bij je hebt
voor de parkeerautomaat. Deze parkeerapp selecteert de dichtstbijzijnde automaat en start een parkeeractie. .Je
betaalt 0,25 per parkeeractie en je kunt ook een abonnement nemen.

Last but not least; een smartphone is handig maar steeds op dat kleine schermpje blijven kijken
slurpt tijd en energie. Door via Moment / RealizD bij te houden hoeveel tijd per dag je op dat ding
doorbrengt is wel wat confronterend. Ga naar buiten mensen, de echte wereld in!
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Boeren Frietje met
gratis kroket

MAALTIJD - THUIS - SERVICE






Frietjes met gebakken uien, champignons,
spekjes, spiegelei, kopje tomatensoep en
een gratis rundvleeskroket

van 11,95

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

BEL VOOR EEN;
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!
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• Deze bon kunt u inleveren t/m 31 juli 2019.
• De keuken is iedere dag open tot 17.00 uur.
• Op donderdag is de keuken open tot 20.30 uur.
• Tijdens de Tilburgse kermis is de keuken open tot 20.30 uur.
• Reserveren is niet mogelijk / Wij zijn iedere zondag open.

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

Schouwburgring 1
5038 TK Tilburg
013 - 5350030



Boeken vóór en dóór Tilburgers
De meest recente titels uit de reeks ‘InTilburg’
intilburg

intilburg

BUURTEN

intilburg

Tilburgse textiel
in 50 verhalen,
een stalenboek

Jeruzalem, Koningshoeven en Armhoefse Akkers Ronald Peeters

Tilburgse textiel in 50 verhalen Ton Wagemakers en Ronald Peeters

Ton Wagemakers en Ronald Peeters

intilburg BUURTEN
Ronald Peeters

Jeruzalem,
Koningshoeven
en Armhoefse Akkers

Verkrijgbaar in de boekhandel of via www.boekenfabriek.nl.
Op deze website vindt u ook alle andere reeds verschenen titels!

8.4

Puur Culinair scoort
een 8.4 bij onze
huidige klanten

Uw wensen zijn de basis
voor de samenstelling van
onze maaltijden.

U KIEST UW MENU
100% keuzevrijheid in
maaltijden, diëten en
hoeveelheden

U kiest het concept dat het best bij u
past (Puur voor U of Menu op Maat).

WIJ KOKEN VOOR U
Wij koken voor u erg
gezonde en ongekend
lekkere
maaltijden

U BESTELT ZELF
Bestel eenvoudig via
de website, bestellijst
of telefoon

In beide concepten heeft u een grote
keuzevrijheid. Bij Puur voor U kiest u zelf
de gerechten die u wenst te eten, passend in
uw eetpatroon. Het is aan u wanneer u welk gerecht eet en in welke combinatie.

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

SUPEROUTLET!

PANTALONS 50% KORTING*
T-SHIRTS 60% KORTING*
BLAZERS 70% KORTING*
SOMMERMAN ● FRANK WALDER ● GERMAINE ● B-WOMAN ● ANTE
PORTA ● KAPALUA● UNDICI ● GERRY WEBER ● SIGNATURE

*Alleen op door ons geselecteerde artikelen. Geldt niet in combinatie met
mode-cheques of andere aanbiedingen. Geldt niet op de basiscollectie

Kampshoff Mode

Openingstijden
maandag gesloten, dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
de speciaalzaak ook voor de oudere dame
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Dom.S.Dubuissonstraat 70, Berkel Enschot, 013 5331247

GELUK IS…
AANDACHT VOOR ALLES
Na een ziekenhuisopname kon Tilburger Henk van Lieshout wel een steuntje in de
rug gebruiken. Via de transferverpleegkundige van het ziekenhuis werd hij gewezen
op Actief Zorg. Henk had eerder een vervelende ervaring gehad met thuiszorg. Nu is
hij erg enthousiast. “Bij Actief Zorg staat de M voor Mensen”, vertelt hij. “Dat was bij
mijn vorige aanbieder anders. De M stond daar voor Minuten en dan het liefst
zo weinig mogelijk.

Na een scheiding in 2008 stond Henk er alleen voor.
“Door de verwikkelingen tijdens de scheiding en mijn
financiële afhankelijkheid van een uitkering bleven
er weinig mensen over. Ik trok me steeds meer terug.
Bovendien ben ik door mijn COPD snel buiten adem
en kan ik niet goed meer deelnemen aan activiteiten.
Dus op den duur haakten mensen in mijn omgeving
af. Een ziekenhuisopname eind 2018 zorgde dat ik
echt hulp moest accepteren. Vlak voor kerst werd
ik ontslagen uit het ziekenhuis. ” Tussen kerst en
nieuwjaar mailde ik Actief Zorg, om te informeren of
zij wat voor me konden betekenen. Op dat moment
had ik geen overzicht meer in mijn leven. Joyce kwam
al op oudejaarsdag. Dat had ik niet verwacht: rond de
feestdagen.”
Joyce Saris werkt als begeleider en klantondersteuner
voor Actief Zorg. Ze komt bij mensen thuis die wel
een steuntje in de rug kunnen gebruiken en brengt
door middel van een persoonlijk gesprek de situatie
van de persoon in kaart. “We kijken niet alleen naar
de hulpvraag, maar naar de totale situatie. We willen
vooral weten waar iemand behoefte aan heeft. We
vragen door. Waar wordt iemand weer gelukkig van
en hoe kunnen we daaraan bijdragen. Soms is een
telefoontje naar een buurthuis voldoende, maar soms
is er net wat meer nodig.”
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SAMEN WERKEN AAN GELUK
Ze vertelt verder: “Geluk staat centraal bij Actief Zorg.
Geluk is natuurlijk voor iedereen anders. Voor Henk
zit geluk in zijn dieren en in oprecht persoonlijk
contact. Dat laatste ontbrak er aan en hij had weinig
vertrouwen meer in mensen. Ik hielp hem zijn situatie
en wensen op papier te zetten. Daarnaast stond
ik hem bij met zijn aanvraag en het gesprek bij de
gemeente, zodat hij de hulp zou krijgen waar hij echt
behoefte aan had. Dat Henk hier niet alleen voor
stond, was een eerste geluksmomentje in een lange
tijd. Wij helpen Henk letterlijk met ‘ruimte maken’ door
het op orde brengen van zijn administratie en post.
Maar staan vooral naast Henk, om hem het vertrouwen
in zichzelf en anderen te doen hervinden, door samen
te doen en te onderzoeken wat wel kan!”

ECHTE KLIK
Henk: “Ze slaat hiermee de spijker op zijn kop. Er werd
echt naar mij geluisterd. Mijn twee papagaaien, Japie
en Kobus, zijn alles voor mij. Ik heb ze al ruim 30 jaar.
Het was dus belangrijk dat er iemand kwam die ook
van dieren houdt. Ik werd voorgesteld aan Rod, een
begeleider van Actief Zorg. Zij komt nu wekelijks bij
mij over de vloer. We hebben echt een klik. De tweede
keer dat ze kwam, nam ze een kaart voor me mee. De

tekst Susanne van Riel / fotografie Jens Paree

tekst die ze schreef, raakte mij enorm. Nog steeds
laat ik een traan als ik eraan denk. Toen wist ik: ‘Ja,
deze mensen gaan mij echt helpen en willen het
beste voor mij’. Ik vind het heel goed dat Actief Zorg
werkt vanuit Geluk. Er wordt samengewerkt met de
klant. Het is niet: ‘Zo gaan we het doen. Want dat is
het beste voor u’ maar: ‘Wat wilt u?’, ‘Waar wordt u
gelukkig van?’. En kijken daarbij juist naar wat je zelf
nog wel kan. Ze ondersteunen en nemen niet over.
Daarnaast is er ruim tijd voor een praatje. Altijd!”

aan de slag te gaan, vragen we eerst waar hij of zij
op dat moment zich het meest door geholpen voelt.
Dat antwoord is altijd duidelijk en vaak verrassend.
We geven vervolgens eerlijk aan of hun wens
uitvoerbaar is. Er ontstaat een open relatie met
wederzijds duidelijke grenzen. We gaan niet langer
uit van protocollen, maar van het geluk en het leven
van de klant. Als medewerkers krijgen we de ruimte
om daar op in te spelen. Dit doen door elke keer
opnieuw te vragen wat op dat moment kunnen

“Zelfs op oudjaarsdag kwam ze langs.”

GELUK DICHTBIJ
In 2015 nam Actief Zorg deel aan een proeftuin met
als uitgangspunt werken vanuit het geluk van de
klant. Joyce: “Door van mens tot mens in gesprek te
gaan in plaats van zorgverlener tot klant, kunnen
we ons makkelijker verplaatsen in het leven van de
klant. Er ontstaat meer begrip en meer dialoog. ‘Het
maakt echt verschil of je vraagt “hoe gaat het?” of
“hoe voelt u zich vandaag?” In plaats van meteen

betekenen voor de klant. Die voelt zich gehoord en
gezien. Op die manier zorgen we voor verbinding
met eventuele welzijnsorganisaties, overheid en het
eigen netwerk van de klant.”

“Geluk is voor iedereen anders. We
kijken niet alleen naar de hulpvraag.
We willen vooral weten waar iemand
behoefte aan heeft.”

VOOR DE DRAAD ERMEE

“ TEGELS ERUIT,
GROEN ER IN!

Met een taart bezoekt De Draad inwoners van Tilburg. We praten over
het leven, de stad, de wijk, de straat. Wat gaat er goed, wat kan er beter?
In dit geval bellen we aan in de Gasstraat in de wijk Theresia, bij de net
gepensioneerde directeur van Natuurmuseum Brabant,
Frans Ellenbroek (67).

Met zijn slangenleren laarzen en dito outfit straalt Frans rock ’n roll uit: “Oude rocker?”, lacht hij, “ja, als metafoor
voor de 60-plusser van nu misschien. In tegenstelling tot wat we vroeger de ouden van dagen noemden. Wij zijn
opgegroeid in de jaren zeventig met de rockmuziek van toen. Maar daar houdt wel elke vergelijking op. Ikzelf ben
van de klassieke muziek. Oude rocker vind ik te veel eer, maar wat wel klopt: ik wil niet bij de grijze muizen horen en
me afzetten tegen de mainstream cultuur, dat vind ik wel plezierig.” Voor de functie van conservator van het Natuurmuseum kwam hij in 1979 naar Tilburg. Hoewel hij als afgestudeerd bioloog eigenlijk leraar had willen worden. “Ik
moest enorm wennen maar dat gebeurt en geleidelijk aan begin je veel van de stad te houden”, zegt de geboren
Hagenaar. Tilburg was toen nog de Aldi onder de steden, ook bekend als het fietsenrek van Den Bosch. Frans:
“Vanwege de teloorgang van de textielindustrie in die tijd waren er overal lelijke zwarte gaten en braakliggende
terreinen in de stad.” Nu heeft de stad zo’n facelift ondergaan dat je aarzelend van het wonder van Tilburg zou
kunnen gewagen met aansprekende hoogbouw, de Spoorzone, het Spoorpark en de geüpgrade Piushaven.

BEST OF BOTH WORLDS
Zelf woont hij in een sfeervolle jaren dertig woning en is hij in het bezit van een verscholen, schitterende,
zogenaamd “wilde” tuin waar het goed toeven is in de zomer. Vlakbij het centrum zit je midden in het groen. De best
of both worlds, klopt dat? “Ik hou erg van de stad maar evenveel van de natuur. Jammer dat veel tuinen versteend
zijn want groene tuinen in het centrum zouden zoveel doen voor de CO2 uitstoot.” Want het behoud van de natuur
ligt hem na aan het hart. Wat natuurlijk geen wonder mag heten voor iemand die met groene rubberlaarzen aan, een
groot deel van zijn tijd de velden introk. Het Natuurhistorisch museum, zoals het toen nog heette, zat in die tijd in
een afgedankte textielververij in de Kloosterstraat. Frans: “In de jaren ’80 was er een enorme economische crisis. Van
oudsher had het Natuurmuseum gelukkig veel zeer deskundige vrijwilligers die allemaal wel een specialisme hadden.
De een wist alles van vlinders, de ander van planten. Het was eigenlijk een klein legertje aan vrijwillige conservatoren.
Als benoemd conservator schilderde en timmerde ik lustig mee. Dan had je weer je stofjas aan en dan je witte jas.
Ach, er werkten maar een paar mensen, dus iedereen deed gewoon alles.” Het Natuurmuseum kwam in Tilburg op
het tweede plan volgens Frans; “het Textiel museum was het speerpunt van de begroting. Maar we mochten niet
mopperen: elk jaar kwam er toch weer een klein beetje geld bij.”
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tekst Betty Montulet & beeld Hans Peters

DOORBRAAK

Ook daardoor werd het Natuurmuseum professioneler en de doorbraak was de tentoonstelling
Seks & Erotiek in het Dierenrijk in 1988 waar alle landelijke media zich op stortten vooral omdat
de toen beroemde Happy Hooker Xaviera Hollander de tentoonstelling opende. “Met zeer veel
boze brieven als resultaat”, zegt Frans, “en het was nog wel zo’n keurige tentoonstelling.” Was je
ooit in vijf minuten klaar met een rondleiding, onder zijn leiding werd het een museum van allure. Ook
internationaal toonaangevend. Tentoonstellingen die hem nog heugen waren die over het Brabants
Landschap en over de Natuurbescherming. Met als boodschap dat we de natuur die we hebben
dienen te beschermen en te verbeteren: “We hebben gelukkig nog pareltjes als De Biesbosch,
de Loonse en Drunense Duinen en de Oisterwijkse Vennen.” Maar echt optimistisch over het behoud
van de natuur is hij niet: “De niet-officiële natuur zoals bijvoorbeeld wegbermen en sloten is nagenoeg
verdwenen door mest, mest en nog eens mest en bestrijdingsmiddelen. Daar gaan grondwater en
sloten aan kapot. Er is nog veel te veel toegestaan, waar de EU een grotere rol in zou kunnen en
moeten spelen.”

HOKJESDENKEN

Wat ook beter kan is het groen in de stad: “Die groen geschilderde golfbanen op de cityring doen
weinig voor de biodiversiteit. En het Koningsplein is een misser. Maar toch neem ik voor het huidige
college van B&W mijn petje af. Veel goede dingen gedaan, doorbraken geforceerd. Bestuurd met durf.
Als overheid moet je ook af en toe bokken durven schieten. En gaan voor het absurde: dat Draaiend
Huis slaat nergens op maar ik vind het meesterlijk.” Over het spreekwoordelijke verschil tussen onder
en boven de Moerdijk haalt hij zijn schouders op: “Cliché’s. In de Randstad zijn ze zogenaamd open
en direct en hier niet? Klopt niks van. Je moet de gemeente hier misschien wel wat behoedzamer
behandelen dan ik deed in mijn beginjaren. Het grondig neersabelen van een rapport van een brave
ambtenaar was not done. Maar vinden ze dat in Amsterdam dan wel leuk? Die huidige trend van het
onafgebroken benadrukken van verschillen, daar kom je niet heel ver mee. Ik zag onlangs een Deens
filmpje over hokjesdenken, wat me een enorm kippenvelmoment gaf. Een eyeopener, zo waar.” En
laten we wel wezen: “Als je uit Syrië of Iran komt en je begint hier in de Tuinstraat of de Noordstraat
met succes een naaiatelier, wat zeuren we dan over je moet je maar aanpassen aan de stad?”

Het was even
wennen maar nu
zit ik lekker op
m’n plek!

ZUIDERPLEZIER FESTIVAL
van 22 t/m 25 augustus is het Zuiderplezier Festival
in MFA Zuiderkwartier aan de Wassenaarlaan 38. Het
MFA Zuiderkwartier bestaat 10 jaar en dat zullen de
buurtbewoners weten ook! Vier dagen lang bruist het
wijkcentrum met muziek, optredens, dans, Club Flyz,
Bingo de Luxe, sport en spel, games, drankjes en hapjes
en nog veel meer! De spits wordtr donderdagochtend
afgebeten met een wijkontbijt en afgesloten met de
vijftiende editie van de Zuiderbazaar. Alle wijkbewoners zijn welkom bij dit gratis event.
Meer info: zie Facebook MFA Zuiderkwartier.
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RED HEAD DAYS
NAAR TILBURG
De Roodharigendag, internationaal bekend als
Redhead Days, komt deze zomer naar Tilburg. Het
festival vond altijd plaats in Breda maar sinds 2019
is dit festival van 23 t/m 25 augustus in het centrum
van Tilburg. Het doel van het gratis festival is de
aandacht te vestigen op het fenomeen rood haar. Bij
mensen tussen de 2 en 82 jaar. Verwacht wordt dat
er duizenden roodharigen uit meer dan 80 landen
-en hun fans- voor het eerst voet zetten op Tilburgse
bodem.
Het festival begint met een kick off op vrijdagavond.
Zaterdagochtend is er een kroegentocht. Zondag
is er om 12.10 uur de befaamde fotoshoot waarbij
de afgelopen edities meer dan 1000 redheads op de
foto gingen. Een hele happening. Inmiddels is ook
te boeken de Redheadcamping in de gloednieuwe
Spoorpark stadscamping. Op loopafstand van het
centrum kun je overnachten in een tent of tipi maar
campers en caravans zijn uiteraard ook welkom. En
natuurlijk zijn ook de zielepoten die geen rood haar
hebben meer dan welkom op het festival!
Meer info: www.facebook.com/RedheadDays
en www.redheaddays.nl
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RECTIFICATIE

Tijdens de overname van het persbericht over de regentonnenactie is,
zoals diverse lezers ons meldden, een fout geslopen: de regentonnen
ZELF zijn niet gratis, alleen de levering en de overloopset. De actie,
die inmiddels afgelopen is, was bedoeld om mensen te helpen die zelf
niet in staat zijn om een ton te vervoeren en / of te installeren.
Zie www.blauwetuinen.nl

MENSS HELPT JE VOORUIT
Iedereen hoort graag ergens bij, doet graag mee in de maatschappij.
Soms lukt dat door omstandigheden even niet. (Vrijwilligers)werk en
meedoen aan leuke activiteiten kunnen je dan op weg helpen. Ook
sociale contacten zijn daarbij erg belangrijk. Voel jij je regelmatig
eenzaam of heb je het idee dat je er alleen voorstaat? Wil je graag aan
de slag maar vind je het moeilijk om die eerste stap te zetten? Denk je
wel eens ‘ik zou graag...’ maar kom je er niet toe? Zoek je iemand die
met je meekijkt naar wat jij zou willen of kunnen doen?
Het programma Meedoen en Sociale Stijging, kortweg Menss,
is uitgebreid met 3 nieuwe organisaties: StadsTuinderij,
Broodje Aap & Linke Soep en SK013. Menss bestaat
inmiddels uit 10 organisaties* die je kunnen helpen.

OPROEP!

Een van de medewerkers staat graag voor je klaar. Hij of zij
gaat met je in gesprek en kijkt samen met jou naar wat je wilt
en hoe je dat bereikt. Denk daarbij aan:

De Draad zoekt een nieuwe voorzitter
voor haar redactieraad!

Het uitbreiden van je vrienden-/kennissenkring
zodat je je minder eenzaam voelt
Het volgen van een cursus waarin je leert te zeggen
wat je denkt of voelt en wat je wilt gaan doen
Een training waarbij je je oriënteert op
vrijwilligerswerk of betaald werk
Gewoon lekker meedoen aan een activiteit
waarbij je andere mensen ontmoet
Wil jij graag onder begeleiding aan de slag? Kijk dan eens op www.
mensstilburg.nl en neem contact op met de organisatie
die bij jou past. Bellen kan ook: 06 2276 1866.
*ContourdeTwern, Feniks, De Krachtcentrale013, MST,
StadsTuinderij, Broodje Aap & Linke Soep, SK013, ROC Tilburg,
de Bibliotheek Midden-Brabant en Bureau voor Beeldvorming
werken samen in Menss.

De redactieraad van De Draad bestaat uit
maximaal acht personen, afkomstig uit de
journalistiek of het communicatievak, het
sociaal werk en uit maatschappelijke
organisaties in Tilburg e.o. De redactieraad
adviseert de hoofdredacteur over de bladformule, het redactiebeleid en over de
kwaliteit van het blad. De redactieraad
denkt ook mee met de hoofdredacteur
over mogelijke onderwerpen en
invalshoeken.
Leden van de redactieraad, waaronder de
voorzitter, doen hun werk onbezoldigd en
ontvangen hiervoor dus geen vergoeding.
De redactieraad komt 5 à 6 keer per jaar
bij elkaar.
Voor de redactieraad zoeken we een
nieuwe voorzitter, bij voorkeur met
een journalistieke achtergrond.
Heeft u interesse?
Neem dan contact met ons op via
dedraad@contourdetwern.nl.
De Draad |
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Geluksplekken
volgens lezers van
De Draad
Dat zijn de plekken die bijdragen aan het geluk
namens de lezers van De Draad.

de tuin Joa
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Koningsoord

Annette Schellekens
Ik word heel
gelukkig van het
Quirijnstokpark aan
de Sweelincklaan,
waar ik al 40 jaar
woon. Eerst samen
met mijn dochter, later
met kleinkinderen en
schoonzoon. Sinds
2003 woon ik hier
alleen, maar het blijft
mooi wonen.

Wandelbos

De Draad |
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OP ZOEK NAAR CONTACT | VRAAG EN AANBOD | TE KOOP

D
A
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D
DE JT ?
KWI
CONTACT
Vrouw 70+ zoekt gezellige, vitale, niet
rokende vriendin om samen dingen te
ondernemen die met zijn tweeën gezelliger
zijn dan alleen. Heb vele interesses. Zou
het leuk vinden om wat van je te horen,
dan kunnen we verder praten. Reacties svp
onder nummer 2019 -3-1

BENT U AL BEKEND MET
DE VRIENDSCHAPSBANK
Oorspronkelijk bedoeld voor 50-plussers,
voor vriendschap op maat. Gezellig sporten,
wandelen, fietsen, uit eten gaan, naar de film
en/of een gezamenlijke hobby beoefenen, ook
groepsgewijs, allemaal mogelijk. Inmiddels telt de
Vriendschapsbank meer dan 500 leden.
Jonger dan 50? Dan kun je nu ook bij de
Vriendschapsbank terecht. Deelnemers kunnen
eenmalige activiteiten op een groepsapp zetten
waar anderen weer op kunnen reageren. Dit
wordt aangevuld met kennismakingsmomenten.
Ben je tussen de 39 en 49 jaar oud en zie je een
nieuwe vriendengroep wel zitten? Waag dan
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 E
annemarievermeulen@contourdetwern.nl
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VRAAG & AANBOD
Welke handige dame wil voor mij, alleenstaande
moeder, enig naaiwerk verrichten? Herstelwerk of
simpele mouwloze jurkjes maken. Als wederdienst
kan ik bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden
verrichten, dieren verzorgen, boodschappen doen
etc. Reacties via kids.dog@hotmail.com

Nu ik met pensioen ben, zou ik graag viool willen
leren spelen. Als u een viool heeft die u niet meer
gebruikt, zou ik deze graag willen lenen. Contact
via 06 440 43 941

Voor mijn kleindochter ben ik op zoek naar
serviesgoed met afbeeldingen van Selwyn
Senatori. Zou er heel blij mee zijn. Contact via
013 543 46 97

Bowls Club Tilburg laat je graag kennismaken met
de sport bowls. Een precisiesport die een beetje
verwant is aan jeu de boules. Kom vrijblijvend een
keertje meedoen! Iedere donderdag van 13.00 16.00 uur spelen we onder het genot van een kop
koffie. Gezelligheid voorop! Contact via 06 520 15
501 of kom langs Insulindestraat 3-A Tilburg

Kom biljarten bij De Reinevaarders! Nieuwe leden
gezocht. We spelen binnen- en buitencompetities
op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddagen
van 13.00 - 17.00 uur in Het Kruispunt,
Sinopelstraat 1 Tilburg. Meer Inlichtingen?
013 468 36 69 of 013 468 18 67

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.
Gymgroep van 50+ vrouwen zoekt nog
deelneemsters. Iedere dinsdagochtend werken
we onder leiding van een gediplomeerd
fysiotherapeute om aan onze conditie
en versterken we aan spierversterking.
Contributie € 14,00 per maand. Kom een gratis
proefles volgen! Voor vragen: 06 404 21 220

Bidprentjes gevraagd door verzamelaar.
Heeft u nog bidprentjes? Info via 06 149 42 926

Senioren Bridgeclub kan nog leden gebruiken.
We spelen op donderdagmiddagen (13.15 - 16.30
uur) van september tot en met april in het SJB
gebouw aan de Beneluxlaan 76 te Tilburg. Er wordt
competitie gespeeld in 2 lijnen en er vinden vele
sociale contacten plaats. Ook wanneer u alleen
bent, kunt u zich aanmelden, wij proberen een
bridgepartner voor u te vinden. Aanmelden of
informatie via 0416 – 361 846

De afdeling Wandelbos van de KBO wil
graag in contact komen met mensen die
een bestuursfunctie willen en kunnen
vervullen. Speciaal die van de secretaris en de
penningmeester. Ook andere afdelingen zoeken
nog bestuursleden. Interesse? Neem dan contact
op met Ria Monsieurs, secretaris van KBO Kring
Tilburg. T 06 462 44 027 en E kbo.kringtilburg@
gmail.com

TE KOOP
Hometrainer Buffalo HTM 2000 te koop
aangeboden. Zo goed als nieuw, tegen elk
aannemelijk bod. 013 535 29 49

Fietsendrager met kantelfunctie voor 2 E-bikes
te koop. Twiiny Load, 3 jaar oud, vraagprijs
€ 125,00. 013 468 58 35

Te koop aangeboden: nieuwe witte ronde
vogelkooi, tegen elk aannemelijk bod.
Inlichtingen 013 535 29 49

Toshiba laptop, 15 inch scherm (33 x 20 cm),
totale laptop is 36 x 26 cm groot. De laptop
draait onder Linux/Ubuntu, een zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk besturings-systeem,
volledig compatible met Windows, alleen veel
sneller. Minder geschikt om te gamen.
Inclusief stevige tas. Vaste prijs € 50,00.
Inlichtingen via 06 538 82 234

Bij yoga in De Boomtak voor 60-plussers zijn
weer enkele plaatsen vrij dus aanmelden is
weer mogelijk bij Inez Tuerlings-v.d. Elsen via
E inezchris@outlook.com

De Draad |
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“GEZELLIG
EEN GOKJE WAGEN,
JA ZEKER, DAT KAN!”
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tekst Hans Peters

Gokken heeft nogal een slecht imago. Vaak in één zin genoemd
met verslaving en verder is het witwassen van geld in casino’s
ook nooit ver weg. “Onzin,” zegt KBO-lid Theo van Eekelen,
“als je een paar wijntjes drinkt, ben je toch ook niet meteen een
alcoholist?” Hij ziet een casino-bezoek vooral als een gezellig
avondje uit met vertier, een drankje, gezellige praat en een uurtje
aan de roulettetafel.

Daarmee gepaard gaande drama’s als gokverslaving,
schulden en scheidingen wijst hij resoluut van de hand.
“Je moet daar niet te zwaarwichtig over doen. En ook
niet van winst uitgaan, die kans is namelijk best klein.
Ik ben dol op een berekenend gokje, dat geeft mij een
gelukkig gevoel”, zegt de voormalige wiskundeleraar, “als
je wint, zet je de helft weer in. Je moet weten wanneer
te stoppen. Dat is het geheim en het verschil tussen de
liefhebber en de pure gokker.”

LAS VEGAS IN DE POLDER
Elke maand gaan Theo, zijn vrouw Olga, familie en
vrienden een middagje naar Holland Casino Breda. Olga:
“We zien het echt als een soort kleine familiereünie. We
gaan wat drinken, we kletsen wat, we eten wat en dan
gaan we een uurtje gokken en eindigen met een kopje
koffie. Ik ga met mijn zus richting fruitautomaten, Theo
naar de roulettetafel. Het hoeft ook allemaal niet duur
te zijn; soms win je, vaker verlies je een paar tientjes.
Verder zijn de drankjes (zonder alcohol) gratis. Er is een
dagschotel van een tientje en soms zijn er optredens van
bekende artiesten.” “Het heeft niet de glitter en glamour
van Las Vegas, maar het komt in de buurt,” lacht Theo,
“voor weinig geld heb je een gezellige middag. Win je in
het begin goed, dan is het zonde om te stoppen maar
dat doe ik wel. Als is het basisconcept van het casino

natuurlijk wel dat je dan doorgaat. Gokken is een hobby
van me. En laten we wel zijn, elke hobby kost geld. Wat
kost een kaartje voor een voetbalwedstrijd wel niet? En
dan heb ik het nog niet eens over het verzamelen van
oldtimers.”

ONTMOEDIGINGSBELEID
Alle 14 Holland Casino’s zijn in het bezit van de overheid.
De eerste Holland Casino’s waren in Zandvoort,
Scheveningen en Amsterdam. Theo: “De overheid voert
een ontmoedigingsbeleid wat betreft gokken. Die zou
wat mij betreft wat minder belerend kunnen zijn. Je
moet mensen de vrijheid gunnen ergens plezier aan te
ontlenen. Gun ouderen hun sigaartje en borreltje mits
ze daar een ander niet mee lastig vallen. Natuurlijk is het
zo, dat als je verslavingsgevoelig bent, het niet slim is
om naar een casino te gaan. Maar ik ben bang dat een
flyer met in chocoladeletters de gevaren van het gokken
op een rijtje, hen niet zal weerhouden, net zo min als
rokers zich daardoor laten bekeren.” Je hoeft er niet eens
voor naar Breda. Theo: “Tilburg heeft inmiddels ook al
drie casino’s: Jacks Casino, De Druiventros en het nieuwe
Van der Valk-hotel. Voor weinig geld heb je een heel
gezellig uitje. Waarbij het gaat om het spel en niet om de
knikkers. Om het bevredigende gevoel dat gokken geeft
en het gezellige samenzijn met anderen.”
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DE PASSIE VAN...
ROMY VAN DEN HERIK
In 2004 interviewde ik voor het Brabants Dagblad de
Tilburgse duivenmelker François van den Herik en zijn
dochter Romy. Sinds hij thuis was komen te zitten vanwege
zijn longziekte hielp Romy mee bij het verzorgen van de
duiven. Het toen 10-jarig meisje vertelde dat ze ADHD had
en rustig werd van de duiven. En dat ze als ze ergens mee zat
‘gewoon een beetje’ met de duiven ging praten. “Duiven zijn
goeie vriendjes”.
Vijftien jaar later houdt Romy nog altijd van duiven. “Als ik
ergens mee zit ben ik geneigd me af te sluiten en onbewust
ga ik dan naar mijn duivenkooi. En nog steeds word ik daar
rustiger. Ik kan daar ook niet druk zijn, want dan worden de
duiven onrustig.” Aan het einde van het interview destijds
vertelde haar vader dat de dokter hem aangeraden had, z’n
duiven weg te doen. “Vanwege mijn longen. Maar ik leef liever
tien jaar korter met m’n duiven dan tien jaar langer zonder”. Hij
deed zijn duiven niet weg en overleed begin dit jaar.
Romy die werkt als ‘groepsbegeleider voor jeugd met gedragsproblemen’, woont nog thuis, samen met haar moeder en broer Boy.
En achter in de tuin staat nog steeds de vertrouwde kooi met duiven.
Ze heeft er 45. “Eigenlijk teveel, want ik wil overzicht houden en het
kost ook veel tijd.” Haar lievelingsduif heet ‘De Bonte’. “Vier van de
vijf wedstrijden waar ie aan meegedaan heeft, heeft hij gewonnen.
En z’n zoon – Boykie, genoemd naar m’n broer – heeft op z’n eerste
vlucht een vroege prijs gewonnen. Het is vooral door de herinneringen
aan mijn vader dat De Bonte mijn lievelingsduif is – voor mijn vader
was ie dat ook.” Prijzen winnen komt voor haar overigens niet op de
eerste plaats. “Het gaat me om het contact met de beestjes, de jongen
groot zien worden, karakter zien krijgen en ze begeleiden naar de
vlucht – heel ontspannend.” De duivensport is nog steeds voornamelijk
een mannensport. Maar er zijn de afgelopen jaren wel meer vrouwen
bijgekomen, denkt Romy. “Zelf zit ik op Facebook bij een vrouwengroep
die 146 leden telt, landelijk. Heel gezellig. Gezelliger dan bij de mannen –
daar is nogal veel negatief gedoe.”
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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BEDANKT VOOR UW INZENDING!
Gezond & gelukkig in Tilburg
RESPONS
Wij willen iedereen bedanken die de antwoordkaart

postzegel
niet nodig

5

Wat gaat er goed?

Wat mis

ben en wat de belangrijkste thema’s zijn die terug
komen in de antwoorden. Het is misschien niet heel

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst?

Gemeente Tilburg

101

67

t.a.v. ‘Kijk op ouderen’,
afdeling Sociaal
Gegevens
(invullen van dit gedeelte helpt ons bij de analyse van de gegevens, maar is niet verplicht)

Man

Vrouw

Stuur de ingevulde kaart vóór 1 april 2019 terug.

Antwoordnummer 300
5000 WB Tilburg

deze thema’s aan de slag moeten.

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente
Tilburg via het algemene telefoonnummer 14013.

LEEFOMGEVING

Gemeente Tilburg, t.a.v. Kijk op ouderen,
antwoordnummer 300,
5000 WB in Tilburg.

WONEN

Ouderen hebben wensen op
het gebied van controle/
toezicht, bankjes, toiletten
en andere openbare
voorzieningen

Zoveel mogelijk groen,
ook in de binnenstad
65 jaar, vrouw

Ouderen hebben wensen
op het gebied van
woonvoorzieningen en
meer en diverser
wonen voor ouderen

ZORG, STEUN & AANDACHT
Ouderen hebben wensen
op het gebied van intimiteit,
steun, aandacht en betere,
beschikbare en
betaalbare zorg

Meer woongelegenheden
(appartementen),
vooral betaalbaar voor
alleenstaande ouderen
72 jaar, man

ACTIVITEITEN
Ouderen hebben wensen
op het gebied van
ontmoetingen en gevarieerd
en betaalbaar activiteitenaanbod
(sport en bewegen, cultuur)

Dat ouderen niet in eenzaamheid
doodgaan. Buren moeten elkaar
kennen en weten wat er nodig is
79 jaar, vrouw

MOBILITEIT

Ik mis mogelijkheden
om deel te kunnen nemen
aan bewegingsactiviteiten
(buiten de sportschool)

Ouderen hebben wensen op
het gebied van toegankelijkheid,
parkeren, openbaar vervoer
en voorzieningen
om mobiel te blijven

71 jaar, man

Dat de trottoirs worden
nagekeken zodat we niet
vallen over ongelijke stukken
70 jaar, man

WIJ ZOEKEN UITBREIDING VAN ONS
LEZERSPANEL. VIJF KEER PER JAAR
ONTVANGT U DE DRAAD VERS VAN DE PERS,
VERGEZELD VAN EEN VRAGENFORMULIER. DIT
KAN OOK DIGITAAL INGEVULD WORDEN. GRAAG
ZIEN WIJ DE ANTWOORDEN BINNEN DRIE
WEKEN RETOUR. U KUNT ZICH AANMELDEN VIA
E: DEDRAAD@CONTOURDETWERN.NL

COLOFON
Hoofdredactie
Betty Montulet

Eindredactie
Betty Montulet
Hans Peters

REAGEREN OP DEZE DRAAD?

Redactioneel

Joep Eijkens

Reageren? Neem contact op met 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,
www.dedraadmagazine.nl & volg ons op Facebook

Betty Montulet

DE VOLGENDE DRAAD

Concept & Creatie

De vierde Draad van 2019 wordt verspreid tussen 4 en 11 oktober en de kopij
voor die editie sluit op 2 september. Wat is dat 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 van u de reden.

DE JUISTE OPLOSSING

van de puzzel in no. 2 was: Meer met Minder. De twee gelukkige prijswinnaars
zijn: mevrouw Brok en de heer of mevrouw A. Smarius, beiden uit Tilburg.
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Hans Peters

Puzzelcorner

Susanne van Riel

mr. Fabian Schoenmakers

Dennis Buster

Fotografie & illustratie
Dennis Buster
Joep Eijkens
Jens Paree

Hans Peters

Acquisitie
Hans Peters

Oplage

37.500 exemplaren /

WAT U NOG MOET WETEN

Dit is De Draad nummer 3, 2019, jaargang 5. 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. Bereik alle 60-plussers van Tilburg (oplage
37.500 ememplaren) en adverteer in De Draad. Bel 013 583 99 99 en vraag
naar Hans Peters of E dedraad@contourdetwern.nl

Verspreiding geschiedt
door vrijwilligers en
de Diamant groep

Drukwerk

Gianotten printed media

Cover

Henk van Lieshout

Met dank aan de samen
werkende partners:

ContourdeTwern, gemeente

Tilburg, KBO Kring Tilburg,
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SPOORLAAN 444, 5038 CH TILBURG. T 013 583 99 99 OF
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La Poubelle, RIBW Brabant,
Thebe, SMO Traverse &
De Wever.
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Geluk
is...
aandacht voor elkaar
Begeleiding van
Actief Zorg
Heeft u soms het gevoel dat u wel een
steuntje in de rug kunt gebruiken?
Actief Zorg biedt thuis begeleiding en
ondersteuning op maat. Niet alleen uw
hulpvraag staat centraal. Wij willen
vooral weten waar u behoefte aan
heeft. Waar wordt u gelukkig van en hoe
kunnen wij daaraan bijdragen?

Hierbij kunt u denken aan:

Praktisch functioneren Structuur brengen

Zingeving Samen in kaart brengen wat voor

in het dagelijkse leven. Denk hierbij aan het

u belangrijk is en waar u gelukkig van wordt.

huishouden, de post, uw boodschappen, e.d.

Psychisch functioneren Gevoelens zoals angst,

Financiën Samen uw administratie

somberheid of warrigheid onder controle krijgen.

op orde brengen, zodat u het daarna

Sociaal functioneren Contacten met familie,

zelfstandig kan bijhouden.

vrienden of instanties verbeteren en/of behouden.

Dagbesteding Het zoeken en behouden

Lichamelijk functioneren Grip krijgen op

van een passende daginvulling.

lichaamsbeweging, voeding

Huisvesting Het waar nodig ondersteunen

of dag- en nachtritme.

bij het zoeken naar andere woonruimte.

Begeleiding aanvragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met
een van onze klantondersteuners. Zij komen
gratis bij u thuis. Samen met u bespreken ze de
mogelijkheden of helpen u bij uw eventuele

www.actiefzorg.nl

WMO-aanvraag bij de gemeente.

Telefoon: 088-750 82 00

