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We weten het allemaal. Nederland wordt grijzer, mensen worden
ouder en het aantal ouderen stijgt. Er zijn geen verzorgingshuizen 
meer, iedereen woont zo lang mogelijk thuis, ook als je kwetsbaar 
wordt. Zo lang mogelijk zelfstandig leven, dat is inderdaad heel fijn. 

Hoe gaan we dat doen als de grootste vergrijzingsgolf nog moet 
komen? En wat hebben mensen dan nodig? Het gaat om meer dan 

professionele zorgverleners.

In mijn werk kom ik bij veel kwetsbare ouderen in huis. En ik zie dat 
mensen steeds langer thuis wonen. Dat is prachtig als het lukt, maar

ik zie ook situaties waarin dit heel moeilijk is. 

Jos en Dinie zijn al ver in de tachtig en kampen allebei met allerlei 
gezondheidsproblemen. Ons team komt voor verpleging of verzorging 

en ze hebben 1x per week hulp bij het huishouden. Maar dat zijn
momenten op de dag of in de week. Er zijn nog zoveel andere

momenten waarop iemand even wat ondersteuning nodig heeft.
Even de was ophangen, een boodschap doen, de container aan de 
straat zetten. Of gewoon even een praatje of een spelletje doen.

De kinderen van Jos en Dinie wonen in de buurt en hun buren staan 
ook altijd klaar. Met hun hulp en ondersteuning redden zij het wel.

Maar wat te doen als je kinderen ver weg wonen, je netwerk van 
vrienden kleiner wordt en als je buren geen tijd hebben? Dat zien
wij in de dagelijkse praktijk en dat lossen we niet op met meer

 zorgverleners. We gunnen iedereen een netwerk in de buurt van
kinderen, familie, buren en vrienden. Het is vaak puzzelen en samen 

met cliënten zoeken naar goede oplossingen. Mensen vinden het 
moeilijk om een beroep te doen op mensen in de buurt. Soms kunnen 

wij daarin ondersteunen. We kennen vrijwilligers in de wijk of we
kennen mensen in de straat die willen helpen. En zo zoeken we

samen naar oplossingen.

Ik denk weleens aan dat liedje van vroeger…… “we benne op wereld 
om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar?”  Een waarheid als een koe. 

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen?  Het kan als we allemaal oog
hebben voor de mensen om ons heen en even tijd kunnen maken om 

bij te springen als dat nodig is.

DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

WE ZIJN ER VOOR ELKAAR

0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

Maria, de wijkverpleegkundige

van Thebe

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

OPENINGSTIJDEN:
 

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

zaterdag  10-17uinfo@kooskluytmans.nl

www.kooskluytmans.nl

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

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

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

WIJ STAAN KLAAR VOOR UW COMFORT
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Beste lezer,

‘Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid 
is: hoe er één te blijven als je groot bent?’ 

Deze uitspraak is van één van de bekendste 
kunstenaars aller tijden: Pablo Picasso. Deze 

vernieuwer leerde mensen op een andere manier 
naar de werkelijkheid te kijken. Met andere 

perspectieven en nieuwe verhoudingen. Dat 
is ook wat er in The Living Museum gebeurt: 

andere verhoudingen en een nieuw perspectief. 
De traditionele relatie hulpverlener-cliënt 
ontbreekt in The Living Museum: iedereen  

is er kunstenaar. In deze Draad leest  
u een rake reportage.

Dat kunst ook een therapeutische werking 
heeft, zien we in verschillende artikelen terug. 

Mensen ervaren rust en ruimte als ze zelf actief 
met kunst bezig zijn. Door zich te concentreren 
op hun schilderij of beeldhouwwerk, verdwijnt 

de overprikkeling, kunnen mensen zich beter 
ontspannen en ervaren ze minder stress. Een 

zeer welkome uitkomst voor mensen voor wie de 
druk en prikkels zo nu en dan teveel worden. 

We besteden ook aandacht aan de verbindende 
kracht van kunst. Het is soms onvoorstelbaar om 

te zien wat er gebeurt als je mensen samen laat 
dansen, theater of muziek laat maken, of samen 

aan een kunstobject laat werken. Mensen komen 
uit hun comfortzone, ontmoeten anderen, 

en hebben direct een gespreksonderwerp te 
pakken. Geweldig om te zien.

Kunst als therapie, kunst als verbindend 
element, kunst als ontspanning... Het zijn 

allemaal prachtige voorbeelden van wat kunst 
met mensen kan doen. Maar vergeet vooral ook 

niet van al die kunst te genieten en op zoek te 
gaan naar de kunstenaar in jezelf. Dat die er zit, 

is zeker: en vaak nog dichterbij dan je denkt.  
Laat je inspireren.

Etiënne van Breugel
Hoofdredacteur 

INHOUD



The Living Museum Tilburg
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IEDEREEN  
IS KUNSTENAAR
Als Rob Haen op bezoek gaat bij The Living Museum in Bennebroek raakt hij 
begeesterd door de positieve sfeer daar. De entourage, de kunst, de mensen; 
alles paste. “Ik dacht meteen: ‘yes, dat wil ik in Tilburg ook’.” Ruim drie 
jaar later ís er een Tilburgse versie van The Living Museum. Een vrijplaats 
waar mensen met ervaring op het gebied van dakloosheid, verslaving of 
psychiatrie zichzelf kunnen zijn, niets hoeven, en kunst kunnen maken.

“Dat kunst het persoonlijk herstel van mensen 
kan bevorderen, weten we al meer dan honderd 
jaar,” begint Rob. “Er zijn creatieve therapieën, 
dagbestedingsactiviteiten, herstelactiviteiten… 
Die hebben allemaal hun effect. Als hulpverlener 
bij Traverse en justitie ben ik betrokken geweest 
bij allerlei herstelbevorderende trajecten. Ik ken 
de sociale kaart, weet wat er zich in dat domein 
afspeelt in het Tilburgse. Er zit een heleboel positieve 
energie, maar het lukte niet altijd om die ideeën 
tot succesvolle ondernemingen te maken. In The 
Living Museum van Rokus Loopik in Bennebroek was 
de relatie hulpverlener-cliënt anders: daar was die 
afhankelijkheidspositie er niet. De hiërarchie ontbrak: 
iedereen was daar kunstenaar. Dat was voor mij een 
eyeopener.”

LOS VAN DIAGNOSE EN INDICATIE
“Wat ons juist anders maakt, is dat we los staan van 
diagnoses, indicaties, en professionele zorg,” gaat 
Rob verder. “In creatieve therapie of dagbesteding 
staat de hulpvraag centraal: een probleem of 
kwetsbaarheid. Daar volgt een diagnose uit, 
vervolgens komt er een hulpverleningstraject met 
specifieke doelen. Op het moment dat de diagnose 
of de indicatie stopt, dan is het traject afgelopen. 
En dan? We zien een hele grote groep die vroeger 
al baat heeft gehad bij creatieve therapie, maar 

die uitbehandeld is en thuis zit of in een instelling 
verblijft. Sommige van hen weten misschien nog 
wel de weg te vinden naar een wijkcentrum of een 
schilderclub, maar de meesten niet. Die kunnen nu 
bij ons terecht, net als andere mensen overigens.”

TRADITIES IN PLAATS VAN REGELS
Een vrijplaats noemt Rob The Living Museum. “We 
doen niet aan regels. Anders moeten we daarover 
gaan vergaderen: daar hebben we geen tijd voor, 
en daar hebben we geen zin in. Je mag hier zijn 
wie je wil, je mag hier doen wat je wil, maar om 
alles in goede banen te leiden, zijn er wel een paar 
tradities. Zo mag je jezelf, een ander, of de plek 
niet schaden. Een andere traditie die we hebben 
is dat we iedereen uitnodigen om de plek mooier 
achter te laten dan je hem hebt aangetroffen. Of je 
nu een kop koffie hebt ingeschonken voor iemand, 
het toilet hebt schoongemaakt, een gedicht hebt 
voorgedragen of een kunstwerk hebt gemaakt. Alles 
naar kracht en vermogen. Dat geeft een positieve 
dynamiek: iedereen pakt zijn rol. Iedereen heeft 
hier geleefde ervaring, dat maakt het onderlinge 
begrip ook groter: gelijkgestemden begrijpen elkaar. 
Hier is iedereen kunstenaar. En iedereen wordt op 
‘kunstenaarschap’ aangesproken. Dat gaat om trots, 
om erkenning voor wat je maakt, maar daar komen 
ook verantwoordelijkheden bij kijken.”

Tekst: Etiënne van Breugel | Fotografie: Hans Peters >>



H
A

A
R

 V
E

R
H

A
A

LH
A

A
R

 V
E

R
H

A
A

L H
et

 v
er

ze
t v

an
 T

ilb
ur

gs
e 

vr
ou

w
en

 

in
 d

e 
Tw

ee
de

 W
er

el
do

or
lo

g

Li
es

be
th

 H
oe

ve
n

A
st

ri
d 

de
 B

ee
r

‘Ze slaat haar dagboek open. “Zal ik jullie voorlezen?” Haar zoon zit naast haar. Annerieke Freeman-Smulders 

zoekt tijdens ons gesprek naar woorden. Haar geheugen laat haar de laatste tijd steeds vaker in de steek. Nu 

klinkt haar stem onverwacht krachtig. Haar memoires op papier vullen de leemten in haar herinnering. Het 

is augustus 1942 als Annerieke naar Tilburg verhuist en een baan vindt als assistent-bibliothecaresse aan de 

Roomsch Katholieke Handelshoogeschool.’

75 jaar na de Tweede Wereldoorlog ontdekken cultuurwetenschapper Liesbeth Hoeven en historica Astrid de 

Beer maar liefst 57 verhalen van vrouwen die actief zijn geweest in het verzet in Tilburg. Annerieke Freeman-

Smulders is een van hen. Dit boek doet verslag van hun zoektocht. Archieven, databases, gedenkplaatsen. 

Alle mogelijke vindplaatsen van geschiedenis worden bezocht en doorzocht. Een werkgroep met vrijwillige 

onderzoekers van Regionaal Archief Tilburg helpen bij het onderzoek.

De onzichtbaarheid van vrouwen heeft een lange geschiedenis. Het speelt zich af op twee fronten: in de 

samenleving en in de geschiedschrijving. Vrouwen hebben in twee feministische golven, voor en na de 

Tweede Wereldoorlog, moeten strijden voor hun rechten op politiek, sociaal en economisch gebied. Deze 

strijd om de positie en rol van vrouwen in de maatschappij heeft in het verleden voorrang gehad boven de 

strijd om een volwaardige plaats in de herinneringscultuur. In de grote verhalen na de bevrijding heeft het 

verzetswerk van vrouwen aandacht en waardering gekregen voor zover deze in lijn ligt met het traditionele 

rolpatroon.

‘Haar verhaal. Het verzet van Tilburgse vrouwen in de Tweede Wereldoorlog’ nuanceert de bestaande beeld-

vorming en doet recht aan het vrouwenverzet van toen.

Verkoopprijs € 19,95

HAAR VERHAAL
Het verzet van Tilburgse vrouwen
in de Tweede Wereldoorlog

Liesbeth Hoeven
Astrid de Beer

Vanaf 27 november verkrijgbaar:

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

Hardcover
208 pagina’s
ISBN 978-90-6663-099-4

356896_adv_IT_draad.indd   1 05-11-19   15:38

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.
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ONTMOETEN
Sinds een half jaar heeft The Living Museum een 
vaste stek, in de Enschotsestraat. Rob: “De eerste 
jaren zijn we een rondreizend circus geweest 
waarin we allerlei kunstprojecten hebben gedaan, 
workshops hebben gegeven, en allerlei creatieve 
gekkigheden hebben uitgehaald. Maar die dynamiek 
was niet altijd wenselijk omdat onze kunstenaars 
toch met een bepaalde kwetsbaarheid zitten. Er 
was behoefte aan continuïteit, basisveiligheid, 
vindbaarheid, eigenheid: een plek voor ontmoeting.  
Ontmoeten is ook een belangrijke pijler bij ons. Door 
de kunst of door ervaringen met elkaar te delen, help 
je elkaar verder, vind je steun en inspireer je.” 

TRADITIE VAN ZELFHULP
Rob: “Onze toekomst is nog niet zeker gesteld. 
Daarom zijn we nu bezig met duurzame financiering. 
We bestaan omdat andere mensen ons dat gunnen. 
We vinden steeds meer steun bij het bedrijfsleven. 
De laatste tijd zijn er ook steeds meer mensen die 
geld doneren en we hebben een klein verdienmodel. 
Als mensen hier kunst verkopen, gaat 20% naar 
het museum, met workshops verdienen we iets, en 
we hebben allerlei fondsen en sponsoren. Met de 
gemeente zijn we ook in gesprek. We proberen ook 
dwarsverbanden te leggen, zoals met het Factorium. 
Met hen geven we een reeks van workshops 
waarin we steeds andere kunstvormen presenteren 
onder begeleiding van professionele kunstenaars.” 
Rob benadrukt wel dat de autonomie van de 
werkplaats intact moet blijven. “Traverse, GGz en 
ContourdeTwern steunen ons wel in de zin dat ze 

bijvoorbeeld mensen naar ons doorverwijzen, en ook 
op bestuursniveau weten ze van ons bestaan maar er 
blijft een gepaste afstand. We gaan geen bezoekers of 
informatie registreren. De klinische en specialistische 
zorg moet zeker blijven maar wij passen meer in de 
traditie van de zelfhulp.”

KUNST EN ONTMOETING
“We zijn in basis een atelier voor talentontwikkeling 
en persoonlijk herstel,” vertelt Rob tot slot. “Ik zie 
dagelijks het nut en de noodzaak van The Living 
Museum. De wonderen die eruit voortkomen, 
de stappen die mensen zetten in hun herstel, 
of de dingen die ze laten zien. Ongelooflijk. 
Uiteindelijk gaat het om de combinatie van de 
herstelbevorderende werking van kunst, en de 
ontmoeting. Dat mensen even een veilige plek 
vinden in heel hun hectische bestaan en op die plek 
kunstenaar kunnen zijn.” 

www.thelivingmuseumtilburg.nl

Openingstijden: 

Maandag  10:00 - 15:00 uur

Dinsdag  10:00 - 15:00 uur

Woensdag  14:00 - 22:00 uur

Zaterdag  10:00 - 13:00 uur

Een impressie uit The Living Museum



Tekst: Hans Peters | Fotografie: Hans Peters, Diamant-groep

8  | De Draad 

LA POUBELLE:  
IEDEREEN KOMT  
TOT ZIJN RECHT

La Poubelle is een 100% kringloopwinkel. Branchevereniging Kringloop-
bedrijven Nederland geeft dit keurmerk aan kringloopwinkels die zich onder 
meer inzetten voor het milieu, aan armoedebestrijding doen en mensen met  
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een werkplek bieden. Daarbij is  
La Poubelle ook nog eens actief op artistiek gebied. 

Artistieke bedrijvigheid in het atelier



Manager Theo van der Bruggen: “Zowel mens als 
milieu vinden we heel belangrijk. Vandaar dat 
we ook heel blij zijn met het predicaat van de 
branchevereniging. Maar La Poubelle is meer dan 
alleen een kringloopwinkel.” In atelier ‘Verhip!’ 
worden bijvoorbeeld de hipste spullen gemaakt 
van hergebruikte artikelen. En in de houtwerkplaats 
kun je meubelen van gerecycled hout laten maken. 
“Dat wordt allemaal gemaakt door mensen met een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt”, aldus een 
trotste Theo.  

VERHIP, ZIT DAT HIER OOK?
Heb je een brandgat in je wollen deken? Of een 
scheur in je leren rok? Gooi het niet weg, maar lever 
het in bij atelier ‘Verhip!’ Van die deken maken ze 
een wollig kussen. En van die rok een stoere tas! 
Marieke Drijver heeft de leiding over het atelier.  “Ik 
noem mezelf liever opperverhipster,” lacht ze. “Van 
kapotte meubelen maken we een blits nachtkastje, 
van hergebruikte kleding tassen, kussens en knuffels. 
Met jouw afgedankte spullen, kun je iemand anders 
weer blij maken. Niets is hetzelfde!” ‘Verhip’ heeft een 
shop-in-shop formule: in de grote hal van La Poubelle, 
vlakbij de koffieruimte, vind je hun winkeltje. 

RUIME KEUZE AAN TAFELS
De houtwerkplaats maakt stoere, houten 
meubelen, helemaal volgens de industriële en 
rauwe trend. Het hout is gerecycled materiaal van 
oude meubelen. Werkleider Herman Donders: “We 
werken voornamelijk voor de horeca, maar ook 
particulieren kunnen hier een tafel bestellen. Zij 
kunnen op aanvraag langskomen en een ontwerp 
indienen; wij maken dan een vrijblijvende offerte. De 
mogelijkheden zijn legio: een tafel van blank hout, 
een gekleurde tafel, een tafel met latjesmotief of 
juist een plankenmotief, een houten onderstel of een 
van staal? In dat laatste geval werkt de houtplaats 
samen met de plaatselijke smid. Daarnaast maken 

we op bestelling elk houten ontwerp dat de klant 
maar wil, van hobbelpaard tot tapasplank. Dus hoe 
ambachtelijk wil je het hebben.”  

100 % MENS
Bij ‘Verhip!” werkt een gezellige, bonte mix 
van mensen. Cliënten van GGz Breburg en het 
RIBW, mensen die werken in arbeidsmatige 
dagbesteding, mensen die re-integreren via het UWV 
(Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekering) of de 
WSW (Wet Sociale Werkvoorziening), statushouders, 
mensen die werken met behoud van uitkering, 
vrijwilligers en stagiaires. Marieke: “Iedereen komt 
hier tot zijn recht. Het atelier heeft een prikkelarme 
omgeving met weinig geluid en veel licht; het is een 
oase van rust. Iedereen heeft de vrijheid om te maken 
wat hij of zij wil, zonder werkdruk of -tempo. De enige 
voorwaarde is dat het eindproduct verkoopbaar moet 
zijn.” 

BEZINNEN OP DE TOEKOMST
Lina (20) is bezig met een kleurrijk borduurwerk. 
Ze is het levende bewijs dat borduren niet alleen 
voor oude dametjes is weggelegd. “Ik zat thuis een 
beetje eenzaam te knutselen toen ik op een gegeven 
moment een vacature voor vrijwilliger op de site zag. 
Ik was al fan van ‘Verhip!’ en heb meteen gereageerd.” 
Lina volgde de kunstacademie, maar vond daar weinig 
aansluiting bij wat ze wilde maken. “Op de academie 
lag de nadruk meer op conceptueel werk. Ik kon er 
mijn ei niet kwijt en ben gestopt.” Ze is zich aan het 
oriënteren op de toekomst. “En ondertussen kan ik in 
het atelier de mooiste dingen maken.” Ook Annabel 
(19) is gestopt met haar opleiding Cultureel Erfgoed 
vanwege depressieve klachten. Bij ‘Verhip!’ bezint 
ze zich op haar toekomst. Annabel: “We zitten een 
beetje in hetzelfde schuitje. De jeugdregisseur van 
de gemeente verwees me door naar ‘Verhip!’. Ik word 
steeds kunstzinniger. Vooral solderen en tafeltjes 
verven vind ik erg leuk.”

LA POUBELLE:  
IEDEREEN KOMT  
TOT ZIJN RECHT 100% kringloop



MAAK VAN JE OUDE DAG 
EEN NIEUWE DAG

ELKE DAG EEN STAPJE VOORUIT  

Herstellen van een ongeluk of een operatie kost tijd. U had het ongetwijfeld liever anders gezien. Maar de 
realiteit is dat begeleiding bij herstel ontzettend belangrijk is. Zeker nu u wat ouder bent.

De Wever heeft veel kennis over spierkracht en beweging bij ouderen. Onze behandelaren werken samen 
aan een bredere aanpak als er eventueel ook andere klachten gaan spelen. Samen met u maken we een 

behandelplan op maat.

Kijk op www.dewever.nl/behandeling voor meer informatie of bel voor advies 0800 339 38 37

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame! 

Bijna 70 jaar een begrip in de regio!

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

Voordelig in het NIEUW voor de Feestdagen!

Wij nemen graag 
de tijd voor u, een kopje 
koffi e of thee zetten wij 

graag voor u!

De koffie staat 
klaar voor u!

Persoonlijk & 
Vakkundig

Meer dan 70 jaar een begrip in de regio!

3 HALEN,
2 BETALEN

* Goedkoopste artikel gratis.
Geldt niet in combinatie met mode-
cheques of andere aanbiedingen. 

Geldig tot 31 december 2019.

Openingstijden: 
maandag gesloten, 

dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 uur tot 17.30 uur 
 Zaterdag van 10.00 tot 

17.00 uur
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EEN VAK LEREN
Ook bij de Houtwerkplaats werken mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Herman: “Iedereen 
is hier welkom om het vak te leren. We brengen 
je punctualiteit en ritme bij. In het geval van re-
integratie duurt het traject drie maanden met een 
eventuele verlenging naar zes maanden. Daarna 
kunnen mensen doorstromen naar een vaste 
baan. Verder hebben we beschutte banen; hierbij 
hoef je niet door te stromen en heb je ook geen 
sollicitatieplicht.”

OOK RUIMTE OM TE RUSTEN
Leo (62) had al lange tijd in de bouw gewerkt toen 
hij vanwege reuma in de ziektewet terechtkwam. 
In de Houtwerkplaats werkt hij aan een houten 
hobbelpaard. Zijn doel is om weer terug te keren in 
het arbeidsproces. “Hier krijg ik even de ruimte om te 
rusten of eerder naar huis te gaan. Dat kan in de bouw 
niet. Toch wil ik er weer dolgraag terug naar toe: de 

bouw is mijn lust en mijn leven.” Leo is bij La Poubelle 
creatiever geworden. “Ik kan nu latjes onevenredig 
zagen, en ze toch passend in een tafelblad krijgen,” 
vertelt hij trots. 

EEN PRIKKIE
Wie bij kringloopwinkel La Poubelle iets koopt of 
inlevert, draagt een steentje bij aan het milieu, 
werkt mee aan een duurzame samenleving en zorgt 
ervoor dat kwetsbare mensen via arbeidsmatige 
dagbesteding aan het werk blijven. En het kost vaak 
maar een prikkie. Genoeg redenen dus om eens bij  
La Poubelle te gaan winkelen.

Borduren: 
hip en happening
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“Marie-Cécile Moerdijk, onze bekendste bewoonster, 
noemde het ooit een onrusthuis in plaats van een 
rusthuis’, vertelt Helma Keijzers, oud-verpleegkundige, 
amateurzangeres en al sinds de opening samen met 
haar man Peter bewoonster van het huis. ‘Nu is het hier 
ook letterlijk een periode onrustig geweest maar die 
kou is uit de lucht. Wat Marie-Cécile eigenlijk bedoelde 
is dat doordat er zoveel te doen is, mensen betrokken 
blijven. Hun hersenen worden erdoor geprikkeld. Het 
huis is bedoeld om niet oud te worden, doordat je met 
de kunst bezig bent: doordat je elkaar inspireert, moet 
je proberen zo lang mogelijk actief te zijn.”

RU VAN ROSSEM
Gevraagd naar de oorspronkelijke opzet van 
Mariëngaarde somt Helma de namen op van de 
pioniers. Joop, Harry, Christ… Maar eigenlijk is het de 
beroemde Tilburgse etser Ru van Rossem die aan de 
wieg stond. Helma: “Toen Ru van Rossem begon te 
dementeren, merkte zijn dochter dat wanneer hij zijn 
werk kon blijven doen, het heel goed met hem ging. 
Maar etsen in een verzorgingstehuis gaat moeilijk. 
Hij is inmiddels overleden, maar de zoektocht naar 
een kunstenaarshuis met gelijkgestemden die elkaar 
ondersteunen was geboren.” 

KUNSTCLUSTER
“Uit een samenwerking tussen de Stichting Ru van 
Rossemhuis en TBV Wonen is deze oplossing geboren,” 
aldus Helma. “Inmiddels is er een nieuwe stichting met 
een bestuur dat het wonen en werken in Mariëngaarde 

in goede banen leidt. De bewoners beheren zelf een 
kunstcluster. Diverse ruimtes in het pand lenen zich 
uitstekend voor vergaderingen, toneelvoorstellingen, 
muziekopvoeringen of exposities. Helma: “Dat doen 
we in eigen beheer: van de horeca tot en met de 
administratie en de schoonmaak. Het geld dat we 
daarmee verdienen, investeren we terug in het huis.”

(LEVENS)KUNSTZINNIGE INSTELLING
Waar Mariëngaarde vroeger nog met een heuse 
ballotagecommissie werkte die was gekoppeld 
aan de sociëteit, wordt tegenwoordig door de 
bewonerscommissie, het bestuur en eigenaar TBV 
Wonen bepaald wie er komt wonen. Van bewoners 
wordt een (levens)kunstzinnige instelling verwacht. En 
ze moeten de handen uit de mouwen steken. Aan de 
zorgvraag is ook gedacht. Helma: “We hebben Thebe 
hier in de wijk. Het gaat erom dat je weet waar je moet 
zijn.”  

MOOIE MIX
Een aantal bewoners schildert, er wonen fotografen, 
musici, textielkunstenaars, een verhalenverteller... 
De jongste bewoner is 45, de oudste 92. En er is 
een eetkunstenares, Coby. Zij heeft een eigen 
eetelier in het pand. Daar biedt ze bezoekers een 
totaalprogramma; een uitgekiende combinatie van 
heerlijk eten en muzikale uitvoeringen. In opdracht 
van een paar Tilburgse horecazaken en De Nieuwe 
Vorst bakt ze de lekkerste appeltaarten, maar ze 
schotelt net zo gemakkelijk een viergangenmenu aan 

Tekst: Etiënne van Breugel | Fotografie: Hans Peters

ONRUSTHUIS MARIËNGAARDE
In huize Mariëngaarde woont een bont gezelschap van veertig (levens)kunstenaars 
op een kleurrijke manier samen. Het prachtige pand uit 1935 werd door TBV 
Wonen zo’n vijf jaar geleden grondig gerenoveerd er woonklaar gemaakt. Voor 
de 29 appartementen - twee derde sociale huur, één derde vrije sector - bestaat 
inmiddels een lange wachtrij. De Draad ging in gesprek met drie bewoonsters. 



een select gezelschap voor. De ruimte waar ze haar 
eetelier bestiert is misschien wel de mooiste van het 
pand. Een bonte schakering van kunst en brocante 
keukengerei. Coby: “Samenwerking vind ik heel 
belangrijk. Laatst hadden we een uitvaart: Ik maakte 
de bloemstukken en verzorgde de patisserie, iemand 
anders deed de organisatie en weer een andere 
bewoner maakte de muziek. Dat was heel bijzonder.” 

IN HALF NEDERLAND OP ZOEK
Gerry woont sinds 2014 in Mariëngaarde. De 
oud-verpleegkundige, die haar artistieke talent 
pas op veertigjarige leeftijd aanboorde, maakt 
multidisciplinaire kunst. Spelend noemt ze haar stijl: 
overal ziet ze kunst in. De houten leesten die ze van 
haar broer kreeg, hebben als een project het hele 
huis doorgewandeld: in het glazen kunstobject dat 
in haar voortuin staat, reflecteert de zon op een 
speelse manier. “Ik woon hier nu vijf jaar. Toen ik 
in de veertig was, stond er een soortgelijk project 
van Groningse boeren in de Volkskrant. Die hadden 
samen een boerderijtje gekocht op hun oude dag. 
Toen dacht ik: ‘Als je een passie hebt, dan is dat heel 
goed. Bij mij was dat schilderen. En toen ben ik gaan 
zoeken. Ik was gescheiden en mijn kinderen waren 
het huis al uit. Ik ben half Nederland doorgegaan 

en heb uiteindelijk hier mijn plek gevonden. Het is 

een avontuur en het blijft een avontuur. De mensen 

nemen hier het kunstzinnige serieus, dat vind ik 

prettig, daar ben ik ook voor gekomen.” 

WARM WEERZIEN
Oud-onderwijzeres Elsiet de Groot werd door haar 

dochter op Mariëngaarde geattendeerd. Pas op 

latere leeftijd volgde ze eerstegraadsopleiding 

aan de academie in Tilburg. Ze tekent naar eigen 

zeggen vanaf haar nulde. Na aanvankelijke twijfel, 

hakt ze de knoop door. In Mariëngaarde is het 

een weerzien met twee van haar oude docenten 

op de kunstacademie: Harry en Ru. “Toen er 

een appartement vrijkwam, brak hier net de 

pleuris uit, maar ik dacht: ‘Het kan niet eeuwig de 

pleuris blijven’. Ik ben vrijwillig in de slangentuin 

gesprongen. Dat je samen in de werkplaats gaat 

werken, dat is heel erg fijn. Maar wat ik ook prettig 

vind, is dat als je deur dichttrekt, je ook met rust 

gelaten wordt. De dynamiek in huis geweldig. Ik 

liep op een ochtend door de gang; daar was iemand 

euritmie oefeningen aan het doen, in de kapel 

waren ze prachtige muziek aan het maken, en ik was 

onderweg naar mijn eigen clubje. Dat was zó mooi.”

Gerry: “Mijn passie blijft een avontuur”

ONRUSTHUIS MARIËNGAARDE



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? Voor Uit De 
Kunst! bellen we, heel 

toepasselijk, aan bij 
Cees van Raak in de 
Schoolstraat. Want 

van de voormalig 
stadsdichter verschijnt 

deze maand het boek 
Heiligen die niet 

naar de hel gingen 
bij de Brandon Pers.

Dit boek gaat over de twintig beelden bij de begraafplaats aan de 
Bredaseweg, die in 1973 bijna het loodje legden. Want ze moesten 
plaatsmaken voor de verbreding van de verkeersweg. Dankzij een 
actiegroep ging het hele feest niet door en werden de beelden zelfs 
gerestaureerd. Inmiddels is de rij een rijksmonument. 

Toch heeft de dichter/publicist/organisator, die ook rondleidingen 
geeft en landelijke bekendheid geniet, zeker als funerair deskundige 
(expert op het gebied van grafmonumenten, red) niets met religie. 
Cees (65) groeide op in de jaren ‘60 en ‘70: “Ik ben geboren in de 
Brasemstraat en opgegroeid aan de volkse kant van Zorgvlied in de van 
Oldebarneveltstraat. Een echte Tilburgse volksjongen, Cees de jongen, 
zeg maar. Eerder grootgebracht in de geest van Drees dan van meneer 
pastoor. Verder een doorsneejeugd in een huisje, boompje, beestje buurt. 
Niks mis mee.” 

DE WIEG VAN HET DICHTERSCHAP
Hij studeerde geschiedenis en Nederlands aan het Moller-instituut, de 
toenmalige lerarenopleiding: “En ik heb ook les gegeven, bijvoorbeeld 
Nederlandse les aan buitenlanders”, zegt Cees. Hij woonde zeven jaar in 
een commune in Oisterwijk: “Ach wat was ik toen spiritueel. Inmiddels 
krijg ik uitslag van spiritualiteit. De Pleiade, daar loop ik met een grote 
bocht omheen.” Terug in Tilburg vestigt hij zich in de Capucijnenstraat 
en dan gaat de dichtader pas goed open. “Daar stond de wieg van mijn 
dichterschap. Ik gaf een paar dichtbundeltjes uit in eigen beheer en 
daar ging ik mee langs de terrassen. Originele van Raaks voor vijf piek!”, 
mijmert de dichter. In de jaren ’90 beleefde hij zijn grote doorbraak. Theo 
Sontrop, de grote man van de Arbeiderspers, die over de poëzie ging, 
haalde uit de stapels manuscripten gedichten van Cees ter publicatie 
en uiteindelijk kwamen er drie terecht in de beroemde bloemlezing van 
Gerrit Komrij, de ‘dikke Komrij’. Voor veel Nederlandse dichters is dat de 
hoogste erkenning, de ultieme maatstaf. Voor Cees helemaal omdat hij 
daarnaast ook nog in het literaire tijdschrift Maatstaf verscheen. Verder 
timmerde hij aan de weg met de publicaties Dodenakkers (1995), Vorstelijk 
begraven en gedenken (begraafplaatsen van het huis van Oranje) en  
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“EEN DICHTER GAAT  
NOOIT MET PENSIOEN!”

Tekst: Betty Montulet  
 Fotografie: Hans Peters

VOOR DE DRAAD ERMEE



In den Schijff waardoor hij naam maakte als funerair 
deskundige, een zeldzaam specialisme. “Zo stond 
bij het overlijden van prinses Christina ‘s ochtends 
meteen SBS 6 bij mij op de stoep. Of ik iets erover wou 
zeggen voor Shownieuws, halleluja. Kreeg ik ‘s avonds 
in de kroeg meteen commentaar op. Zei ik: “Zo zo, kijk 
jij dan naar die kutprogramma’s?”

STADSDICHTER EN ERKENNING
Veel genoegen beleefde hij aan zijn stadsdichterschap 
van 2009 tot 2011: “Dat was een mooie, vruchtbare 
tijd”, blikt hij terug. Hij publiceerde onder meer een 
boek over het Wilhelminapark en gaf de dichtbundel 
Ramscheut (Tilburgs voor als de wiedeweerga) uit. 
Een periode waarin zijn poëzie sterk verweven en 
verknoopt is met de stad Tilburg zoals blijkt uit de  
Ode aan de Willem II straat en de Tuinstraatparade. 
Stand By Your City uit Ramscheut spreekt wat dat 
betreft ook boekdelen: 

Want een stad waar je niet mag leren en spelen is een dode 

stad. Want Tilburg heeft altijd honger en dat is mooi vervat,

Luister naar de toon van de stad. Tilburg, je tikt er tegen  

en ze zingt   

Misschien denkt men dat ik voortdurend met de stad 
in de weer ben maar het gros van mijn werk gaat 
niet over Tilburg”, zegt hij. In de Schoolstraat woont 
en werkt Cees in een ruim bemeten boekenkast met 

een mooi uitzicht op het stedelijk groen, waar alle 
wanden bedekt zijn met, hoe kan het anders, boeken. 
Veel historie, veel letteren, veel over steden: “Ik woon 
al dertig jaar in het Dwaalgebied en ken er veel 
mensen. Vergeleken met toen is het nu veel drukker, 
interessanter, het bruist! 

HET IS HIER HEERLIJK WONEN
Tilburg krijgt steeds meer allure, vindt hij, zo 
ook het literair klimaat van Tilburg: “Ooit keek ik 
op tegen namen als Jace van de Ven en Jasper 
Mikkers, veel meer was er niet.” Nu behoort hij tot 
de gevestigde orde en zijn er zoveel dichters en 
schrijvers bijgekomen. Tilburg broeit en bloeit: “Ik 
heb over erkenning en waardering niet te klagen. 
Voel me absoluut opgemerkt en gezien. Ben nu bezig 
met historische muurreclames, heb er al meer dan 
honderd gevonden. Een uitgever heeft interesse. 
Maar een echte Tilburgse dichter? Nee want ik schrijf 
niet in dialect. Ik woon hier en publiceer nu en dan 
over Tilburg, vooral vanuit cultuurhistorisch oogpunt. 
Zie bijvoorbeeld mijn Stadslezen, Teksten op straat 
in Tilburg uit 2006 of het Cultureel Lexicon Tilburg 
1945 -2008. Voor mij geldt in ieder geval: een dichter 
gaat nooit met pensioen zolang de dichtader blijft 
kriebelen!”

De presentatie van Heiligen die niet naar de hel 
gingen is op 12 december om 19.30 uur in de LocHal.

Voormalig stadsdichter Cees van Raak in zijn appartement in het Dwaalgebied



 25 JAAR ‘ER SIMPELWEG ZIJN’

‘Er zijn’, dat is toch wel de belangrijkste taak van de vrijwilliger van VPTZ (Vrijwilligers 

Palliatieve Terminale Zorg). VPTZ ondersteunt terminale cliënten in hun laatste levensfase met 

basale zaken, zoals een praatje, de krant voorlezen, een kussen opschudden of een kopje thee 

zetten. Maar ook door te zwijgen en rust te bieden. Door er simpelweg te zijn, ontstaat er ook 

ruimte voor de familie.

Dit jaar bestaat VPTZ 25 jaar. Coördinator Hélène Vissers: 
“Onze zorg behelst meer dan ondersteuning in de 
laatste, terminale dagen. Wij zijn er voor de cliënten 
die nog enkele weken of een paar maanden te leven 
hebben, en niet meer alleen kunnen of willen zijn. We 
zijn aanwezig zodat de mantelzorger even op adem kan 
komen.” Het werk van VPTZ staat sterk onder invloed 
van veranderingen in de zorg. “Steeds meer mensen 
blijven langer thuis wonen, waardoor er ook steeds meer 
mensen thuis sterven. Verder zijn er personeelstekorten 
bij thuiszorgmedewerkers, waardoor de terminale client 
niet altijd de volledige zorg krijgt die nodig is. Onze 
vrijwilliger kan niet die zorgtaken overnemen, maar 
wel de aandacht geven die mensen verdienen. Veel 
mensen hebben in deze individuele samenleving amper 
een sociaal netwerk. Dan zijn onze vrijwilligers van 
onschatbaar belang. Niemand wil alleen sterven.” 

ZORGZAAM OP DE ACHTERGROND
Vrijwilliger Inge Brabers beaamt dat: “Thuis sterven 
is kwetsbaar. De familie laat zijn dierbare niet graag 
alleen. Ik ben er als de familie het even niet redt; door 
vermoeidheid of omdat ze even het huis uit moeten. Ik 
blijf dan zorgzaam op de achtergrond.” Iedere situatie is 
anders. Zo herinnert Inge zich dat een zieke vrouw niet 
wilde dat ze kwam. Inge: “Maar de familie was uitgeput 
geraakt door de intensieve zorg. Ik snapte haar wel en 
zei: ‘Ik ga in de keuken zitten, ik hoor het wel als u iets 

nodig heeft’. Na een tijdje gedoogde ze me en liet ze toe 
dat ik de krant voorlas. We hebben nog een aantal fijne 
middagen doorgebracht, waardevol en rustig, zoveel 
voor haar als voor mij.”

ZORG OVERNEMEN
Mevrouw Scholten-Van Loon heeft veel baat gehad 
van de hulp van VPTZ. Haar man overleed aan kanker. 
De laatste maanden waren erg zwaar. Ze hoorde pas 
laat van het bestaan van VPTZ. “In die periode gebeurt 
er veel. Zorgprofessionals lopen in en uit, familie komt 
langs, je hebt non-stop de zorg voor je man, kampt 
met emoties en ondertussen gaat het huishouden ook 
door. Een bezorgde vriendin zag dat ik aan mijn taks zat 
en wees me op VPTZ. Had ik het maar eerder geweten. 
Vrijwilligers die de zorg van je overnemen, hoe mooi is 
dat?” Bij mevrouw kwamen twee dames om en om langs 
en waren een luisterend oor voor haar man, terwijl zij 
naar haar werk ging. Net wat hij wilde. En wilde hij niks, 
dat was dat ook prima. “Natuurlijk kunnen ze je verdriet 
niet wegnemen, maar met hun enorme steun hou je het 
langer vol. Ik zou iedereen VPTZ willen aanraden!”

Wil je ook ondersteuning van VPTZ? Of wil je 

vrijwilliger worden? Neem dan contact op met  

een van de coördinatoren via 013 – 549 86 46 of  

VPTZ@contourdetwern.nl.
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De vrijwilligers van VPTZ zijn van onschatbaar belang

Tekst: Hans Peters | Fotografie: VPTZ



ACTIEF
AUTEURS
BOEKEN
CONCERT
CREATIE
CULTUUR
DEMENTER-
ENDE
EXPOSITIE
FANTASIE
KLEUREN
KUNST

MUSEA
MUZIEK
SCHILDEREN
STIMULANS
THEATER
THEMA
TONEEL
VORMEN
ZANG

© Puzzelcorner.nl

Maak kans op een cadeaubon
met onze woordzoeker!

Stuur uw antwoord  
voor 24 januari naar:

Redactie De Draad  
p/a Spoorlaan 444

5038 CH Tilburg of naar 
dedraad@contourdetwern.nl
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EEN ERFENIS, WAT NU? 

Als u erfgenaam bent, dan kunt u kiezen of en zo ja, 
hoe u de erfenis wilt aanvaarden. De wet geeft een 
erfgenaam namelijk drie keuzes. Een erfgenaam kan de 
erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of 
verwerpen. Elke erfgenaam maakt een eigen keuze.

ZUIVERE AANVAARDING
Als u ervoor kiest om de erfenis zuiver te aanvaarden, 
dan krijgt u niet alleen de bezittingen van de erfenis, 
maar moet u ook de schulden betalen. Als er meer 
schulden zijn dan bezittingen, dan moet u door de 
zuivere aanvaarding uit uw eigen vermogen bijbetalen. 
Dit geldt ook als u niet wist dat er sprake was van 
schulden.

BENEFICIAIRE  
AANVAARDING EN VERWERPEN
Als u dit risico niet wilt lopen, dan kunt u ervoor kiezen 
om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dat geval 
hoeft u niet uit uw eigen vermogen bij te betalen aan 
de schulden van de erfenis. U moet dan wel bepaalde 
wettelijke voorschriften voor de afwikkeling van de 
erfenis volgen, want anders kunt u alsnog met uw eigen 
vermogen aansprakelijk worden voor de schulden die 
tot de erfenis behoren.

VERWERPEN
Als u géén erfgenaam wilt zijn, dan kunt u de erfenis 
verwerpen. Door de verwerping van de erfenis bent u 
geen erfgenaam meer. U krijgt dan niets uit de erfenis, 
maar u heeft ook geen last van de schulden.

De beneficiaire aanvaarding of verwerping kunt u door 
middel van een schriftelijke verklaring bij de rechtbank 
afleggen. U kunt dit ook via uw notaris regelen.
Indien u ervoor heeft gekozen om de erfenis zuiver te 

aanvaarden, dan kunt u de erfenis in principe niet meer 
beneficiair aanvaarden of verwerpen. U kunt dus in 
principe niet terug komen op uw keuze.

Omdat het optreden als erfgenaam betekent dat u 
de erfenis zuiver aanvaardt, is het van groot belang 
dat u géén handelingen verricht waardoor bij derden 
(schuldeisers) de indruk ontstaat dat u erfgenaam 
bent. Als u bijvoorbeeld geldt opneemt van een 
rekening die tot de erfenis behoort, dan heeft u niet 
meer de mogelijkheid om beneficiair te aanvaarden 
of te verwerpen. Wat mag u wel doen? U mag 
wel beheershandelingen, zoals het verkopen van 
bederfelijke waar of het laten uitvoeren van reparaties 
om verdere schade aan goederen van de erfenis te 
voorkomen, verrichten. Deze handelingen leiden niet 
tot zuivere aanvaarding. 

Een erfgenaam kan na de zuivere aanvaarding worden 
geconfronteerd met een onverwachte schuld. Dan 
kan deze erfgenaam de erfenis nog wel beneficiair 
aanvaarden. De kantonrechter dient hier echter wel aan 
mee te werken. Het is namelijk aan de kantonrechter 
om te beoordelen of sprake is van een onverwachte 
schuld. Dit wordt echter niet zo snel aangenomen.

De beneficiaire aanvaarding of verwerping van de 
erfenis leidt tot extra werkzaamheden en extra kosten 
voor de afwikkeling van de erfenis, maar dat staat 
in geen verhouding tot de problemen die kunnen 
worden veroorzaakt door een ondoordachte zuivere 
aanvaarding. Laat u - voordat u optreedt als erfgenaam 
- dus goed informeren door uw notaris als u erfgenaam 
bent in een erfenis!

Juridische informatie

tekst Daamen de Kort van Tuijl Notarissen BV, mr. Fabian Schoenmakers
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UITGELICHT:  
KUNST OP HET WEB

GOOGLE ARTS & CULTURE
Het Google Arts & Culture Project is een online 
compilatie van hoge-resolutieafbeeldingen 
van kunstwerken uit musea over de hele 
wereld. Nagenoeg alle grote musea ter wereld 
doen eraan mee, waaronder het Rijksmuseum, 
Moma, Tate Modern, het Uffizi en de Hermitage. 
Gewoon van achter je bureau of op de bank 
genieten van de mooiste schilderijen. Er zijn ook 
virtuele rondleidingen mogelijk: die werken op 
dezelfde manier als Google Street View. https://
artsandculture.google.com/

SOCIAL LABEL
Social label is een landelijk platform dat 
topdesigners en mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt samenbrengt. De missie van het 
platform is om mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt een podium te bieden en aan 
waardevol werk te helpen via aantrekkelijke 
designproducten. In het concept komen kunst, 
werk en zorg samen. De producten worden 
gemaakt en gepresenteerd in de werkplaatsen 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bekende kunstenaars als Piet Hein Eek, Marc 
Mulders en Kiki van Eijk hebben zich aan het 
project verbonden.  www.sociallabel.nl. !
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CATAWIKI 
Catawiki is een online platform waar je de 
meest bijzondere objecten tegenkomt. Op 
de wekelijkse veilingen kun je werkelijk op 
van alles bieden: kunst, sieraden, antiek, 
oldtimers maar ook postzegels en boeken. 
De startbedragen zijn soms verrassend laag 
waardoor je zo maar voor een klein bedrag 
tegen een mooi schilderij, ets, of klok aan 
kunt lopen. Een team van professionele 
veilingmeesters zorgt achter de schermen voor 
een eerlijk verloop en houdt alles in de gaten. 
www.catawiki.nl. 

VOORDEKUNST  
Heb je altijd al een creatief idee willen 
ondersteunen maar nooit geweten hoe je 
dit aan moest pakken? Kijk dan eens op 
www.voordekunst.nl: hét platform voor 
crowdfunding in de creatieve sector. Doneer 
een bedrag dat je zelf kiest en sta aan de wieg 
van een spectaculaire theaterproductie, een 
nieuwe roman, of een ander cultureel project. 
Zelf een project indienen kan natuurlijk ook. 
Wie weet haal jij via het platform genoeg  
geld op om jouw culturele idee eindelijk  
uit te voeren.  
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THE SPECIAL FACTORY  
VAN FACTORIUM

De Special Factory kent momenteel tien projecten 
legt projectleider Myrthe Blankers uit. “Om 
ons projectaanbod te verduurzamen, zijn we 
samenwerkingen aangegaan met partners zoals 
ContourdeTwern, zorginstellingen, de bibliotheek en 
Elisabeth-Thebe. We merkten dat wanneer het geld 
bij een project op was, we alles opnieuw moesten 
afstemmen of dat een project gewoon doodbloedde. 
Daar ging ontzettend veel energie naar toe. Buurt- en 
cultuurfondsen komen ook niet meer van de grond. 
In deze nieuwe constructie zijn de projecten veel 
levensbestendiger.”

IETS EXTRA’S
Het doel van de Special Factory is om ouderen, mensen 
met een beperking, en bewoners uit kansarme wijken 
aan te spreken op hun talenten en nieuwe dingen te 
laten ervaren. Daarvoor worden workshops ingezet, 
avondjes uit bedacht, wordt theater gemaakt of samen 
gemusiceerd. Myrthe geeft een paar voorbeelden: 
“Samen met jongeren die moeite hadden om contact 
te maken, hebben we een theaterstuk over gaming 
gemaakt. Dat onderwerp spreekt de doelgroep aan. 

Het onderlinge contact wordt gemakkelijker als er een 
gemeenschappelijke interesse is. We treden met een 
theaterkoor op in zorgcentra, maar we hebben ook 
een orkest met dementerenden, speciale danslessen 
voor mensen in een rolstoel, danslessen voor mensen 
met Alzheimer of een toneelgroep voor volwassenen 
met een beperking. Er gebeurt iets extra’s als je samen 
muziek maakt, samen danst of samen theater maakt. 
Wanneer je samen iets maakt, dan vraagt dat om een 
heel ander contact. Dat is heel mooi om te zien.”

DE HELE ZAAL IN BEWEGING
Myrthe geeft nog een voorbeeld: de samenwerking 
die Factorium speciaal voor haar honderdvijftigste 
verjaardag aanging met stichting ‘Met je hart’. 
“Met een speciale uitnodiging hebben we ouderen 
aangesproken op wat ze nog wél konden. Het resultaat 
was een ochtend vol dans, muziek en toneel. Samen 
met bewegingskunstenaar Andrew Greenwood, die 
dans als medicijn ziet en oprichter is van de stichting 
Swich2move, kwam de hele zaal in beweging. Andrew 
weet als geen ander hoe je dat voor elkaar krijgt. 
Vooral bij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. 

Tekst: Etiënne van Breugel | Fotografie: Jostijn Ligtvoet

Factorium is veel meer dan alleen een muziekschool. Factorium is een speelplaats, 
werkplaats en podium voor cultuurliefhebbers die van muziek, theater, dans 
of musical houden. De Special Factory van het cultuurbedrijf richt zich op 
speciale projecten met – en voor – kwetsbare mensen, ouderen en mensen met een 
beperking, en zoekt de verbinding met mensen in wijken en buurten waar ze niet 
vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur. “We hebben tegenwoordig een heel 
uitgebreid cursusaanbod voor die groepen. Van muziekworkshops tot danslessen en 
theatercursussen,” vertelt Hoofd Theater en Projecten Sandra Broekmans.



Dat bewees hij ook al bij The Living Museum waar we 
een project met hem hebben verzorgd.”

DOORBREKEN
Myrthe: “Ook op het jubileumfestival 150 jaar 
Factorium kreeg Andrew de aanvankelijk wat 
huiverige ouderen aan het bewegen. Mensen 
hebben ook meteen gesprekstof: ze hebben het 
er met elkaar over. Een eenvoudig middel om de 
eenzaamheid te doorbreken. Je ziet onderling iets 
gebeuren. Mensen laten zich te veel beperken 
door te denken dat ze iets niet kunnen. Kunst is 
een geschikt middel om dat te doorbreken: we 
dagen mensen uit om via kunst dingen te doen die 
ze niet eerder hebben gedaan en laten ze op die 
manier positieve en nieuwe ervaringen opdoen. We 
proberen positieve bewegingen in gang te zetten.”

WEEKENDSCHOOL
Door theater-, muziek- en musicallessen te 
verzorgen, probeert Factorium ook op andere 
gebieden dwarsverbanden te leggen. Sandra: “Zo’n 
vijftig kinderen van de weekendschool komen 

vier zondagen bijeen om kennis te maken met 

enthousiaste professionals. De kinderen gaan naar 

de rechtbank, de universiteit en bijvoorbeeld het 

ziekenhuis. Speciaal voor deze kinderen bieden 

wij theaterlessen aan. De nadruk ligt vooral op 

verbeelding, ze moeten hun fantasie gebruiken. Met 

het stuk dat ze hebben ingestudeerd treden ze aan 

het einde van de dag op voor hun ouders. Diezelfde 

ouders raken op deze manier meer betrokken bij hun 

kind; ze gaan anders kijken.” 

MAATSCHAPPELIJKE URGENTIE
Factorium is nadrukkelijk bezig om zich ook op 

maatschappelijk vlak nog verder te profileren. 

Door met hun cursusaanbod mensen te verbinden, 

door met cultuur naar ze toe te stappen, en door 

een programma-aanbod samen te stellen voor 

hele diverse groepen die normaliter niet zo snel 

in contact komen met muziek, dans, theater of 

musicals. Sandra: “Factorium heeft wat dat betreft 

echt een koersverandering gemaakt. We hebben 

de maatschappelijke urgentie nadrukkelijk op onze 

kaart staan.”

Voorstelling tijdens gala 150 jaar Factorium



PROFESSIONEEL ZITCOMFORT

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

Laat u dan eens adviseren voor een écht goede stoel.

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

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

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

OOK  VOOR

VERHUUR

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

De 5 basis voorwaarden
voor verantwoord zitten

15 3

2
4

Voorkom klachten door juiste zithouding

 www.nemasuitvaartverzorging.nl

Voor waardevolle herinneringen

Tel: 013 - 530 01 96  Ι  info@nemasuitvaartverzorging.nl

Een persoonlijke uitvaart op maat.
•

Ongeacht of en waar u verzekerd bent, 
wij staan dag en nacht voor u klaar.

•
Alle rust, ruimte en tijd om op uw manier afscheid 

te nemen in “Het Nemas Afscheidshuis”. 

Denken 
en doen

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

w w w.dktnotarissen.nl

BINNENKORT GAAN WIJ VERDER ONDER DE NAAM

“WIJ VERANDEREN ONZE NAAM”

Ondertussen nog bereikbaar via:
T 013 572 1822

Oude Lind 35, 5043 AL Tilburg
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl



ZEUS HOENDEROP 
LANCEERT DAG VAN 
ZUIVERE LUCHT

Kunstenaar Zeus Hoenderop heeft al 

vaker op een ludieke manier aandacht 

gevraagd voor een onderwerp dat hem 

bezighoudt en waaraan hij betekenis en 

bekendheid wil geven. 9 oktober riep hij 

uit tot de Dag van de Zuivere Lucht.  

Gedeputeerde Spierings, bisschop de 

Korte, het ROC en openbaar vervoerder 

Arriva steunen zijn initiatief.  

We spreken Zeus als hij op ROC Stappegoor als 
onderdeel van zijn actie 112 bomen laat uitdelen aan 
ROC-studenten. De 112 bomen verwijzen naar het 
landelijke alarmnummer. Zeus heeft de dag in het leven 
geroepen om aandacht te vragen voor het belang van 
een goede luchtkwaliteit, voor een gezonde planeet en 
voor een gezond leven. 

“9 oktober is de feestdag van de Heilige Dionysius van 
Parijs, de patroonheilige van Tilburg. Zoals je Antonius 
van Padua kunt aanroepen als je iets kwijt bent, kun je 
Dionysius aanroepen als je met een longziekte kampt. 
Als we nu naar de longen van onze aarde kijken, of 
die van Nederland, dan zien ze er niet goed uit. Het is 
alarmfase één: vandaar mijn oproep. Ik heb enerzijds 
voor Dionysius gekozen vanuit het perspectief van 
duurzaamheid, anderzijds vanuit de herwaardering van 
vergeten bronnen uit het verleden. Dionysius is naast 
beschermheilige van mensen met longziekten, nu ook 
een ambassadeur voor zuivere lucht.” 

STUDENTEN HELPEN
Een aantal studenten pakt grif een boompje aan 
en heeft er al een bestemming voor gevonden. Een 
groepje anderen loopt achteloos voorbij. Niet stoer 
genoeg. Desondanks valt zijn initiatief in goede 
aarde bij de aanwezigen. Een groep studenten van 
de theateropleiding heeft er een voorstelling van een 
levend schilderij voor gemaakt, studenten van de 
evenementenopleiding leiden het initiatief in goede 
banen. Verbinding volop.

BREED ONDERSTEUND
De volgende stap in het programma is een voettocht van 
Zeus vanaf de Goirkese kerk naar het Peerke Donders 
Park. Verkleed als Dionysius, met een kastanjeboom 
over zijn schouder. De boom wordt ingezegend door 
Abt Denis Hendrickx. ’s Ochtends vroeg is Zeus dan al 
in Den Bosch geweest waar gedeputeerde Spierings 
een boom heeft gepland in de vlindertuin van het 
Provinciehuis, ingezegend door de bisschop Gerard de 
Korte. Zeus: “Ik ben heel blij dat mijn initiatief zo breed 
wordt ondersteund. Wat mij betreft ‘vieren’ we deze 
dag ieder jaar. Fred van de Westerlaken - voorzitter 
College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg - heeft in 
zijn openingsspeech toegezegd volgend jaar alle ROC’s 
hierbij te betrekken.”

VERBINDENDE KRACHT 
Zeus tot slot: “In mijn werk maak ik wel vaker gebruik 
van beeldende elementen uit de kerk. Niet vanuit een 
christelijke overtuiging, maar vanwege de verbindende 
kracht van die elementen. Die koppel ik aan de 
maatschappelijke vraagstukken van nu. De beelden van 
de brand in het Amazonegebied op het journaal heeft 
iedereen gezien. Het is de hoogste tijd om iets aan de 
longen van onze aarde te doen. Lucht is leven!”
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Tekst: Etiënne van Breugel 
Fotografie: Marco Reeuwijk

ROC-studenten planten bomen voor gezondere lucht
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PANIEKAANVALLEN 
WEGSCHILDEREN
Een verwaarloosde tekenbeet zet het toch al turbulente leven van Arianne van 
der Donk nog veel verder op zijn kop. Ze loopt met oordoppen en zonnebril 
door haar huis omdat ze geen licht en geluid kan verdragen. Radeloos en 
moedeloos als ze is, komt ze twee jaar lang nauwelijks haar bed uit. Tot ze bij 
toeval op een natuurlijk medicijn tegen haar overprikkeling stuit: tekenen. 

Haar huis in de Reeshof ziet er keurig verzorgd uit, net 
als Arianne zelf. Niets geeft er blijk van dat Arianne 
zo’n zeven jaar geleden van pure ellende niet meer 
wist wat ze met haar leven aan moest en letterlijk 
tegen haar huisarts zei dat het voor haar zo niet meer 
hoefde. Monter vertelt ze haar verhaal aan de eettafel, 
de tekeningen waaraan ze bezig is liggen op de 
achtergrond. 

EERSTE ALARMSIGNALEN
“Ik ben al heel vroeg moeder geworden”, begint 
Arianne. “Ik was pas vijftien. De vader was al snel 
niet meer in beeld. Toen ik vervolgens een nieuwe 
liefde leerde kennen, ben ik vanuit Rosmalen naar 
Tilburg verhuisd. Ik werkte op het Staalbergven als 
toezichthouder toen ik zwanger raakte van mijn 
tweede. Ik leefde op een roze wolk, was dolgelukkig. 
Ik weet het nog precies: het was een bloedhete zomer. 
Toen we op een dag bij mijn schoonfamilie op bezoek 
waren, en iedereen vanwege de hitte in zwembroek 
en bikini rondliep, zei mijn schoonmoeder iets over 
mijn buik. Daar zaten drie paarsrode vlekken op. Er 
bleken nog twee teken in te zitten, die heeft mijn 
man eruit gehaald. Maar we hebben het over 1991. 
Over teken was nauwelijks iets bekend, bovendien 
was ik veel te blij dat ik zwanger was. Ik heb er geen 
aandacht meer aan besteed.’

ZEVEN KEER NEGATIEF OP LYME
Arianne negeert de paarsrode kringen op haar buik, 
pakt haar leven verder op maar krijgt al snel te maken 
met de eerste bijverschijnselen van wat later de ziekte 
van Lyme blijkt te zijn. “De eerste verschijnselen 
uitten zich in een enorme hoofdpijn tijdens mijn 
zwangerschap. Ik kon niet eens meer rechtop lopen. 
Ze dachten aan zwangerschapstoxines maar dat bleek 
niet het geval. Op een gegeven moment kon ik geen 
diepte en hoogte meer zien en ook het lopen ging 
niet meer. Ik heb allerlei onderzoeken gehad maar 
ze konden niets vinden. In de periode tot zeven jaar 
geleden ben ik zeven keer op Lyme getest: altijd was 
de uitslag negatief.”

INTERNE OVERPRIKKELING
Als de ziekteverschijnselen zich steeds heftiger 
openbaren, eist Arianne van haar huisarts dat hij haar 
naar de Lyme-poli van het Radboudziekenhuis stuurt. 
Na meer dan 25 jaar is de diagnose er dan toch: ze 
heeft de ziekte van Lyme. De overprikkeling die 
daarbij hoort openbaart zich het heftigst, samen met 
de paniekaanvallen: interne overprikkeling noemt ze 
die. Arianne: “De overprikkeling was zo erg geworden, 
dat als ik de deurbel hoorde, ik in paniek wegschoot. 
Ik had de ramen dicht en bleef op mijn slaapkamer; 
mijn oren volgepropt, zonnebril op. Ik dacht er 

Tekst: Etiënne van Breugel | Fotografie: Joep Eijkens



PANIEKAANVALLEN 
WEGSCHILDEREN

regelmatig aan om met mijn kop tegen de muur te 
slaan.” Arianne leert haar externe prikkels stap voor 
stap te onderdrukken, bij de interne overprikkeling 
lukt haar dat aanvankelijk niet. “Die paniekaanvallen 
gingen maar niet weg. Kijk, ik heb best veel stress 
gehad in mijn leven. Mijn vader is vroeg overleden, 
mijn moeder nauwelijks zeven jaar later, op het 
gebied van de liefde is het ook allemaal niet van een 
leien dakje gelopen en ik heb die Lyme natuurlijk. De 
psychiater gaf me er wel medicijnen voor, maar die 
hielpen niet.” 

DOEN WAT JE ÉCHT WIL DOEN
Bij toeval ontdekt ze dat tekenen een probaat middel 
is tegen de paniekaanvallen. “Toen ik een keer een 
paniekaanval had, heb ik een vel papier gepakt en 
ben ik gaan tekenen. Daar werd ik heel rustig van. Ik 
dacht niet na, had de volle focus op het vel papier. 
Het gevoel van ‘hé, ik ga nu dood’ was er niet meer. 
Dat was zo lekker. Ik had al van alles gedaan om 
de paniekaanvallen te onderdrukken: medicatie, 
ademhalingsoefeningen, meditatie, boeddhistische 
boeken lezen, douchen, even gaan lopen... 
Uiteindelijk bleek dat ik iets moest gaan doen wat ik 
ook écht wilde: waar mijn concentratie naar toe kan 
gaan. Je kunt wel iets gaan doen dat niet boeit, maar 
dan wordt het alleen maar erger.” 

MEER DAN MEDICINAAL
Geleidelijk aan ontwikkelt het werk van Arianne zich. 
Ze gaat steeds beter tekenen. “Stapje voor stapje, 
net als mijn ziekte.” Inmiddels heeft het tekenen een 
meer dan puur medicinale werking. “Ik word er blij 
van. Ik zie soms dingen en die wil ik dan proberen. 
Dan zoek ik iets wat ik in gedachten heb, en probeer 
ik net zo lang iets uit totdat het me lukt. Ik onderzoek 
het helemaal zelf. Of ik voorbeelden heb uit de 
schilderkunst? Nee, eigenlijk niet.”

LESGEVEN  
Arianne tekent heel realistisch. Dieren, portretten… 
De laatste tijd schildert ze veel ogen. De glans 
daarvan boeit haar. Van exposeren is het nog niet 
gekomen maar volgend jaar is haar toegezegd om 
haar schilderijen in het Leypark te exposeren. Nog 
liever dan exposeren, zou ze workshops willen geven. 
“Aan mensen die ook overprikkeld zijn of op een 
andere manier beperkt. Lesgeven in een prikkelarme 
omgeving waar ik mensen op hun gemak kan stellen, 
veiligheid kan bieden en waar ze zichzelf kunnen 
 zijn. Ik ben zelf razend enthousiast, dat wil ik  
graag met mensen delen.”
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Arianne: “Ik ben iets gaan doen wat ik écht wil”
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In onze gerenoveerde 1-, 2- of 3 -kamer appartementen woont u 
geheel zelfstandig. Daarnaast kunt u gebruik maken van aanwezige 
voorzieningen als: 
• Restaurant en winkel Prins Heerlijk
• Fysiotherapeut Backelandt
• Thuiszorg
• 24- uurs calamiteitenopvang

De gemoedelijke sfeer, de betrokken medewerkers en de 
gevarieerde activiteiten zorgen er voor dat u zich heel snel 
thuis voelt in de Duynsberg.

Nadere informatie: www.duynsberg.nl
Voor inschrijving en een eventuele rondleiding kunt u contact 
opnemen met: Mw. A. Samuels: tel: 013-4656950

Serviceappartementen De Duynsberg, Indigolaan 100, 5044 SB Tilburg



WINTERFESTIVAL  
TILBURG-NOORD

Zondag 22 december om 12.00 uur start het gratis 
winterfestival bij wijkcentrum de Ypelaer, Corellistraat 

10. Kom en geniet van een heerlijke brunch en 
gezellige bingo. Er is ook rekening gehouden met 

wijkbewoners die halal eten. Deelname aan het 
winterfestival is gratis. Wil je zelf iets doen of wil je 

jezelf aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mail 
naar: activiteiten@stokhasselt.nl 

 FIONA VAN ROSSEM  
IN HET LAAR

Fiona is activiteitenbegeleidster en kunstenares. 
De dochter van de beroemde etser Ru van Rossem 

combineert figuratief met abstract werk. De 
mensfiguur staat centraal in haar werk. Vreugde 

en verdriet, zekerheid en twijfel, leven en dood 
zijn uit haar werk af te lezen. De expositie in 

woonzorgcentrum Het Laar duurt tot 28 december.

WINTER ZINGT 2019
De wintereditie van Tilburg Zingt is op zaterdag 14 

december in de Stadhuisstraat van 15.30 – 22.00 uur. 
Toegang is gratis. Uiteraard kun je lekker bij het vuur 
genieten van een glaasje glühwein, schrobbelèrtje of 

een andere opwarmer.

15 DECEMBER 
WINTERDWALERIJ
In het Tilburgse Dwaalgebied (Noordstraat en 
Nieuwlandstraat) vindt op 15 december van 12.00 
tot 17.00 een zondagsmarkt plaats. Je vindt er onder 
andere kleding, vinyl en grafisch werk. Straatartiesten 
en muzikanten maken de markt levend met 
hartverwarmende optredens. 

KERST-INN DE BASELAER
In de Baselaer wordt op 2e Kerstdag een gratis 
Kerst-inn georganiseerd voor ouderen (55+) uit de 
buurt. Men kan zich voor 13 december opgeven bij 
een van de wijkcentra in Oud-Noord: Baselaer, de 
Poorten, Spoor en Wissel. De werkgroep 55+ van de 
Baselaer organiseert dit jaar ook een kerstmiddag 
voor ouderen uit de buurt op woensdagmiddag 18 
december. Kaartverkoop (a € 8,-) op 25/11 tussen 
15:00-16:00 uur en 18:30-19:30 uur. 
 

LUISTER &  
VERTELGROEP LOCHAL
In de Luister& Vertelgroep delen vrijwilligers van 
ContourdeTwern hun verhalen met jou via teksten, 
boekfragmenten, gedichten en krantenartikelen. 
U bent elke dinsdag in de oneven weken in het 
Woordlab van de LocHal (tweede verdieping) van 
10.30 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie of 
aanmelding: kittylumens@contourdetwern.nl. T 06 – 
23 64 50 33.

COMEDY WILDLIFE 
NATUURMUSEUM BRABANT
Een dijenkletsende zeehond, een stralend 
nieuwsgierige quokka of een zwaaiende libelle: de 
Comedy Wildlife foto’s komen weer naar Tilburg! Te 
zien in Natuurmuseum Brabant aan de Spoorlaan in 
Tilburg, tot en met 15 maart 2020.

NIEUWS

   GAREN
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Op de dagbehandeling voor jong dementerenden (gemiddelde leeftijd vijftig 
tot zestig jaar) bij behandelcentrum De Hazelaar (De Wever) wordt naar 
hartenlust geschilderd. Door te schilderen, krijgen de jong dementerenden 
meer prikkels en blijven ze uiteindelijk langer actief. Bovendien raken ze meer 
ontspannen, ervaren ze minder stress en vergroot het hun zelfvertrouwen.  
Een positieve stimulans.

Het lijkt tegenstrijdig: meer ontspanning door meer 
prikkels. Toch blijkt het voor deze groep op te gaan. 
Het is spannend om een idee dat in je hoofd zit op 
het witte doek te zetten. Alleen dat al prikkelt. En 
zodra het idee meer gestalte krijgt, kun je je hoofd 
leeg maken en vermindert het je stressopbouw. Als 
je ook nog eens lovende complimenten krijgt bij het 
eindresultaat, dan versterkt dat je zelfbeeld. 

Medewerkster bij Behandelcentrum De Hazelaar 
Els Lips beaamt dat: “Activiteiten voor jong 
dementerenden zoals schilderlessen en hardlopen 
hebben een positieve invloed op de ontwikkeling 
van de ziekte. Achteruitgang is bij deze ziekte 
onvermijdelijk, maar die kun je met deze prikkelende 
activiteiten wel even uitstellen. Onze deelnemers leven 
weer op; en hun partners krijgen weer een opgewekter 
persoon thuis. Ook dat is toch mooi meegenomen.” 
De dagbehandeling heeft de toepasselijke naam 
Renoir en werkt sinds een jaar samen met de afdeling 
Appel. Op die afdeling verblijven jonge mensen met 
dementie continu. Els: “Zo kunnen mensen die zijn 
overgeplaatst van Renoir naar Appel, toch blijven 
schilderen.”

STURING MET DE KWAST
Iedere maandag- en donderdagmiddag komen de 
deelnemers bij elkaar in de gezellige huiskamer van 
Renoir voor een kopje koffie. Daarna gaan ze aan de 
slag in het atelier. Els: “Sommige deelnemers zijn nog 

wat onzeker met de kwast en hebben sturing nodig. 
Ze krijgen ondersteuning van een professioneel 
kunstenares. Die luistert, adviseert en denkt mee in de 
beleving. Om samen tot een kunstwerk te komen waar 
je trots op kunt zijn.” In het atelier liggen kunstboeken 
waaruit deelnemers inspiratie kunnen putten. Of ze 
gebruiken hun vrije expressie. Zo heeft een deelnemer 
Stairway to Heaven (een trap omhoog naar een 
gesloten deur, waarachter een onbekende wereld zit) 
geschilderd. Zijn boodschap: met nieuwe, geschikte 
medicijnen word je beter! Els: “Een indrukwekkend 
werk. Met kunst kun je emoties vangen die niet in 
woorden uit te drukken zijn.”

HOOFD LEEG MAKEN
Robert is bezig met een stilleven van een boeket. Hij 
schildert al zeven jaar bij Renoir. “Mijn eerste schilderij 
was De Magere Brug in Amsterdam. Mijn moeder 
komt uit Mokum, ik heb het voor haar geschilderd.” 
Robert kreeg op zeventienjarige leeftijd een 
stofwisselingsziekte met symptomen als epilepsie en 
(later) geheugenproblemen. “Ik kan soms ongeduldig 
worden: het schilderen duurt dan te lang. Maar 
meestal vind ik het bevredigend.” 

Karin schildert twee olifanten in een savanne. 
Afgelopen maart kwam ze op de afdeling Renoir 
terecht. Karin: “Ik had nog nooit eerder geschilderd, 
maar dacht: ‘ik ga het gewoon proberen’. Ik heb 
meegedaan aan de expositie Beestenboel. Olifanten 

Tekst en fotografie: Hans Peters

MEER ONTSPANNING 
DOOR MEER PRIKKELS  
BIJ DE WEVER



zijn veruit mijn favoriet. Ik vind het heerlijk om te schilderen en mijn hoofd 

leeg te maken.” Karin heeft Lewy Body dementie. Hierbij is het geheugen 

nog relatief intact, maar zijn er concentratiestoornissen. Daarnaast heeft ze 

moeite met uitvoerende functies. En zijn er fysieke klachten: loopstoornissen, 

verkrampingen en stijfheid (vergelijkbaar met Parkinson). “Door die verkramp-

ingen is mijn werk wat vlekkerig, maar dat maakt het wel apart. Bovendien, niet 

al het werk van bepaalde impressionisten als Monet was bepaald vlekkeloos. 

Misschien word ik ook ooit nog wel eens beroemd,” lacht ze. 

HERKENNING
Els: “Op onze schilderclub behoud je je vaardigheden en krijgen deelnemers 

weer zin in het ondernemen van activiteiten. Er ontstaan leuke, creatieve 

ideeën en gesprekken. Daarnaast zien de deelnemers herkenning bij elkaar. 

Dat ze moeite hebben om bepaalde handelingen uit te voeren, of dat ze zich 

doodgewone dingen niet meer kunnen herinneren. Ze krijgen het gevoel  

dat ze niet de enigen zijn: het brengt ze sociale contacten.”

De schilderclub wil 
graag naar buiten 
treden met exposities 
zoals Beestenboel.  
Deze zijn te bewonderen 
op verschillende 
locaties van De Wever. 
In de toekomst wil 
de schilderclub ook 
exposities houden in 
wijkcentra.
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Karin: “Misschien word ik ooit nog eens beroemd”
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DE WERKPLAATS VAN RIBW
RIBW Brabant helpt mensen die zijn vastgelopen hun leven weer wat vlotter 
te trekken. Door ze begeleiding bij hen thuis (ambulant) te bieden bijvoorbeeld, 
via beschermd wonen projecten of door arbeidstoeleiding. Voor dat laatste 
zetten ze hun eigen restaurant Waanzinnig in en De Werkplaats aan de 
Ledeboerstraat in Tilburg-Noord. 

Tekst: Hans Peters | Fotografie: RIBW

Naast begeleiding bij wonen heeft het RIBW al enige 
tijd arbeidsmatige dagbesteding in het zorgaanbod. 
Door arbeidsritme op te bouwen in een individueel 
arbeidstraject proberen mensen door te stromen naar 
een vaste baan of vrijwilligerswerk. De locatie waar dat 
gebeurt heeft wel iets weg van een bedrijvige bijenkorf. 
In één ruimte zijn medewerkers druk bezig met de 
preparatie van displays voor Albert Heijn: het is weer 
hamstertijd. Op de afdeling houtbewerking worden 
horecameubelen gemaakt voor Jaspers Verhuur. En 
bij de interne drukkerij Print & Sign zijn medewerkers 
foto’s via DTP aan het bewerken om ze uiteindelijk op 
canvasdoeken op te spannen. 

EEN BAAN ALS DRUKKER
Jeroen werkt al twee jaar op de afdeling Print & Sign: 
“Ik had totaal geen ervaring met foto’s bewerken of 
canvasdoeken spannen, maar ik vind het geweldig. 
Hiervoor werkte ik in de bouw als timmerman. Vanwege 
psychotische gevoeligheid werd ik afgekeurd. Ik heb een 
stille hoop dat ik door kan stromen naar een reguliere 
baan als drukker. Het is mooi mensen om blij te maken 
met hun foto op een levensgroot doek. Daar doe je het 
toch voor. Gelukkig wordt mijn WMO-indicatie (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) binnenkort verlengd.”

HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG
Leer-werkcoach Christ van Wanrooij: “Ons uitgangspunt 
is herstelondersteunende zorg waarbij de talenten, 
de doelen en de wensen van onze cliënten centraal 
staan. Het is de bedoeling dat ze met zo min mogelijk 

begeleiding weer zelf aan het roer komen te staan. Wij 
helpen ze verder in het proces zodat ze door kunnen 
stromen naar een reguliere baan of bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk.”

SOCIAL LABEL
Waar de mensen van De Werkplaats vroeger vogelhuisjes 
en bloempotten op therapeutische basis maakten, 
krijgen ze tegenwoordig betaalde opdrachten. Zoals die 
van Albert Heijn. Christ: “Dat heeft in meerdere opzichten 
een toegevoegde waarde: maatschappelijk ondernemen 
is het sleutelwoord. Daarom zijn we ook bijzonder blij 
met de samenwerking met Social Label.”

DUTCH DESIGN
Social Label - gevestigd in het Werkwarenhuis in Den 
Bosch - koppelt beroemde Nederlandse designers, zoals 
Piet-Hein Eek en Marc Mulders aan werkplaatsen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De sociaal 
duurzame collectie van Social Label bestaat uit hippe 
interieurproducten. Iedere werkplaats is gekoppeld aan 
een ontwerper en heeft een eigen productielijn. 

DESIGN WEEK IN MILAAN
De Werkplaats werkt samen met designer Kiki van Eijck. 
Kiki is de ontwerpster van een hanglamp en kandelaar 
die worden gemaakt van leerrestanten met fijn 
handwerk en gekleurde draden. Het proces is optimaal 
ingericht voor de medewerkers: het uitgangspunt is 
dat ze stapje voor stapje verder komen en samen het 



designproduct creëren. “De lamp heeft op de laatste 
Dutch Design Week in Eindhoven gehangen, maar 
ook op de Design Week in Milaan. We zijn toen met de 
deelnemers naar Milaan gegaan voor de presentatie,” 
aldus een trotse Christ. De lamp is met zeventig euro 
overigens best betaalbaar. 

ALLE RUIMTE 
Tamara werkt aan de lamp van Kiki. Ze steekt de draadjes 
door het leer. “Ik vind het erg leuk om te doen, maar ik 
houd het niet lang vol. Ik krijg snel kramp in mijn vingers. 
Gelukkig krijg ik alle ruimte om dit op mijn gemak te 
doen. En dan kan ik daarna weer displays stickeren,” lacht 
ze. Tamara werkt twee jaar bij De Werkplaats. In 2017 
werd ze na 38 jaar werken ontslagen. Dat sloeg diep in; 
ze kwam bij het RIBW terecht. “Ik ben in een diepe put 
gevallen. Langzaam, en met de hulp van de begeleiders, 
probeer ik er weer uit te krabbelen. Als de WMO-indicatie 
het toestaat, wil ik dit graag blijven doen.”  

FANTASTISCHE VOORBEELDEN
Christ haakt hierop in: “We willen ieders talent 
benutten. Wat kun je goed en hoe kun je dat verder 
ontwikkelen? Je kunt beter van een zeven een acht 
maken, dan van een drie een vier. We leren mensen 
hier arbeidsvaardigheden, ritme en structuur aan. Het 
kan zomaar zijn dat ze hier op de drukkerij werken 
maar in de distributie bij Albert Heijn terechtkomen. 
Of dat iemand in ons restaurant Waanzinnig werkt en 
doorstroomt als taxichauffeur. Dat soort voorbeelden 
vind ik fantastisch!”

ÉÉN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL
Al enige tijd werkt RIBW Brabant samen met GGz Breburg. 
Voor de begeleiding maakt dat niets uit. Christ: “We kijken 
niet naar diagnoses, maar naar herstel.” Ook het UVW koopt 
inmiddels trajecten bij De Werkplaats in, voor cliënten 
die re-integreren. Christ: “Uiteindelijk willen we tot één 
gemeenschappelijk doel komen: participatie van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Wil je weten hoe je stap voor stap begeleiding kunt krijgen 
naar zo zelfstandig mogelijk werk (betaald of vrijwillig) en - 
als je wilt - een geschikte opleiding? Neem een kijkje op de 
website https://www.ribwbrabant.nl/hulp-nodig-werken-
en-leren
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WINTERACTIE
Drukkerij www.print-canvas.nl 
heeft een winteractie. Met de code 
winteractie2019 krijg je nu 25% 
korting op een canvasdoek. Het 
canvasdoek kun je bestellen via  
www.print-canvas.nl. 

Doorstromen staat centraal bij RIBW



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

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

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

info@hetkiemuur.nl

SUZANNE:
ELKAAR 

STEUNEN 
VOELT GOED

SUZANNE:
ELKAAR 

STEUNEN 
VOELT GOED
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Knip uit 
Stuur op!

 
Naam_____________________________________(m/v) 
Adres_________________________________________ 
Postcode_____________ Telefoon__________________ 
Woonplaats_____________________________________ 
Wij nemen contact met u op in verband met de bezorging. 

SSlleecchhttss  €€  2244,,9955 
Voor 5 hoofdgerechten! 

❑❑ Hollandse hachee, rode bietjes, puree  
❑❑ Kalkoenbiefstukjes, tuinbonen, aardappeltjes  
❑❑ Kibbeling, Mexicaanse groenten en krieltjes  
❑❑ Runderstooflapje, rode kool appel en puree  
❑❑ Halskarbonade, witlof met spek en krieltjes  
❑❑ Babi pangang, groenten ananas, bami goreng 
❑❑ Kip saté, nasi goreng met Indische groenten 
❑❑ Gebakken zalmfilet, bladspinazie en puree  
 

 

 

  KKIIEESS  55  MMAAAALLTTIIJJDDEENN               
Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar: 
Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)  
Antwoordnummer 60779,  5000WB Tilburg 

Als ANBI-stichting, welzijnszorgorganisatie 
werken wij binnen de kaders van het WMO-
beleid. Vaste bezorgers  in herkenbare bedrijfs-
kleding. Bekend bij thuiszorgorganisaties en 
gemeenten. Aanbieding éénmalig alleen voor 
nieuwe klanten. Informeer naar onze speciale 
kortingen. Koelverse maaltijden blijven mini-
maal een week houdbaar in uw koelkast. 

BBeell  ((001133))  554444  22551133  
Informeer voor korting:  Thuiszorg, KBO, of Begeleid Wonen.  

WWW.LAPOUBELLE.NL

Moet uw woning, garage of kelder volledig geruimd 
worden, bijvoorbeeld in verband met een (plotselinge) 

verhuizing, overlijden of faillissement? 
La Poubelle verzorgt boedelruimingen waarbij we zorgen 
voor afvoer van alle bruikbare en herbruikbare goederen.
We maken de woning schoon en maken de ruimte klaar 

voor verhuur of verkoop. 

En maken daarna andere mensen weer blij 
met uw spullen!

geeft u ons 
een tweede leven 
via La poubelle?

ÓÓK BOEDELRUIMINGEN

INFO: 013 543 92 22

Goederenbank



 

TE KOOP |  
AANGEBODEN | GEZOCHT
Te koop aangeboden sta-op-stoel (Easy Sit Relax), 
2-motorig, maat medium (89x75x113 cm). Stoffen 
bekleding, bediening aan spiraalsnoer (met opbergvak), 
draaiplateau, comfortabele zit met steun, lichte 
beschadiging bekleding (kleine gaatjes). Uit erfenisboedel. 
Prijs € 450,00. Info via 06 400 82 781.

Heeft u misschien nog oude sieraden en oude modelauto’s 
liggen waar u niets mee doet? U kunt mij er blij mee maken. 
Kom ze graag ophalen. Informatie via 06 270 80 226.

Wij zijn een beginnende handwerkclub in de Duynsberg. 
We hebben nog weinig materiaal. Onze handen zijn 
voortdurend bezig en we willen onze spullen graag 
verkopen op de kerstmarkt die 14 december in ons huis 
wordt gehouden. We willen de opbrengst doneren aan een 
goed doel. Hebt u thuis nog handwerkmaterialen liggen 
waar u niets meer mee doet? Wij zijn er erg blij mee. U kunt 
deze afgeven bij de Duynsberg, Indigolaan 100 of wanneer 
u de kerstmarkt bezoekt, kunt u de materialen ook daar 
afgeven. Alvast heel erg bedankt!

Diverse zaken te koop aangeboden: complete DVD serie 
(12 delig) Wereld Oorlog II in woord en beeld; Emaille set, 
Zand, Zeep en Soda (oranje); stalen schoenmakersleest; 
13 boeken van Rien Poortvliet (m.u.v. De Kabouters), het 
liefst in één koop; driedelig puntgaaf kastset, oriëntaalse 
uitstraling. Al deze zaken te bevragen via 013 751 80.

DE DRAAD 

KWIJT ?

CONTACT
70-jarige man zoekt kennismaking met een vrouw.  

Ik houd van wandelen, fietsen, een reisje maken met 
het OV en gezelligheid thuis. Spreekt je dit aan?  

Schrijf me dan onder nummer 2019-5-1

Ik (vrouw) ben op zoek naar een leuke gezellig 
vrouw van ca. 70 jaar die ook in een scootmobiel 

rijdt om bij elkaar op de koffie te komen. Misschien 
heb je dezelfde hobby’s zoals kaarten, Rummykub, 

handwerken en ook af en toe uit eten of voor elkaar 
koken. Graag omgeving De Reit of West.  

Reacties onder nummer 2019-5-2

BENT U AL BEKEND MET  
DE VRIENDSCHAPSBANK?

De Vriendschapsbank is voor 50-plussers, voor 
vriendschap op maat. Wat kun je verwachten? Je 
kunt wekelijks naar een inloop komen, verdeeld 

over drie plekken in de stad. Je kunt deelnemen aan 
bestaande groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een 

fiets-, wandel-, terras- of eetgroep. Of je kunt een 
gezamenlijke hobby beoefenen. Maar je wordt ook 

geholpen bij de opstart van een nieuwe activiteit. 
We beginnen met een kennismakingsgesprek aan 

huis of bij een van de inlopen. Inmiddels telt de 
Vriendschapsbank meer dan 500 leden.

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  
E annemarievermeulen@contourdetwern.nl
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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.

OP ZOEK NAAR CONTACT | 
VRAAG EN AANBOD | TE KOOP
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STOUTE SCHOENEN:  
BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN
“Iedereen kan creatief zijn, als je maar het lef hebt om buiten de lijntjes te kleuren.” 
Dat is het credo van Stichting Stoute Schoenen. De stichting spoort ouderen aan om 
de wereld van de kunsten te ontdekken en anderen te ontmoeten door middel van 
deelname aan de activiteiten van de kunstcarrousel.

Tekst en fotografie: Hans Peters

De kunstcarrousel biedt workshops zoals schilderen, 
literatuur, illustratie, textiel, theater en sculptuur. 
De doelstelling is dat deelnemers alle aangeboden 
workshops bijwonen. De workshops worden onder 
meer gegeven door docenten van de kunstacademie. 
Projectleider en docent Jessica Donders: “Er zit veel 
talent bij ouderen. De workshops geven hen extra 
levenslust. En nieuwe sociale contacten. Ervaring is 
niet nodig, lef wel. Hun motto luidt dan ook, naar de 
gevleugelde woorden van Pipi Langkous: ‘Ik heb het 
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’

LUISTEREND OOR
De stichting bestaat nu twee jaar. Ooit is het als 
pilot begonnen bij de serviceappartementen van 
de Duynsberg, later is het overgewaaid naar de 
wijkcentra ‘t Sant (Tilburg-West), Heyhoef (Reeshof ) 
en Koningshaven (Fatima). Jessica: “Onze docenten 
hebben een special touch: ze bieden een luisterend 
oor. Want iedere deelnemer heeft een bijzonder 
verhaal. Dat verhaal kunnen deelnemers weer kwijt in 
hun kunstwerken. Daardoor krijgt ieder kunstwerk een 
personificatie, met een eigen stijl en eigen karakter. 
Ik ben heel vaak verrast door deze pareltjes! Zoals 
de 79-jarige vrouw die een kunstwerk maakte voor 
haar man met Alzheimer. Dat had tegelijkertijd een 
therapeutische werking voor haar. Of een 88-jarige 
man die na de workshop literatuur zijn levensverhaal 

schreef en nu een boek met zijn verhaal in eigen 
beheer heeft uitgegeven. Een ander voorbeeld betreft 
een zestigjarige vrouw die in de workshop textiel een 
shawl maakte met stukjes kleding van haar overleden 
vriendin. Ze draagt haar vriendin nu letterlijk en 
figuurlijk bij zich.”

GEWOON DOEN!
We wonen de workshop sculptuur bij in wijkcentrum 
Koningshaven. Bij sculpturen denk je al snel aan 
beeldhouwwerken. Maar een sculptuur kan ook zijn 
opgebouwd uit bestaande voorwerpen die in een 
kunstwerk samenkomen als een soort toegepaste 
kunst. Zo verbindt Jeanne (65) twee pilaren met 
damstukken en takken. Met draadjes maakt ze die 
aan elkaar in een houten kubus. “Dit abstracte werk 
staat voor verbinding: de draden symboliseren geluk. 
Ik had bij sculpturen een heel ander idee, maar ik 
heb mijn gevoel erin gelegd. Denken ‘dat kan ik niet’ 
is geen optie, je moet gewoon doen.” Jeanne heeft 
geen kunstzinnige achtergrond, maar ze heeft wél 
iets met kunst. “Ik bezoek veel musea, in binnen- en 
buitenland. Sinds kort ben ik gepensioneerd. Ik las 
het oproepje voor Stoute Schoenen in de krant. Ik was 
eerst nogal sceptisch: ‘Kan ik dit wel en pas ik wel in 
zo’n groep? En is dit niet alleen voor oude mensen? 
Maar ja, eigenlijk ben ik dat ook,” lacht ze. “Ik merk 
wel dat de deelnemers heel kunstzinnig en creatief 



worden door de professionele begeleiding die ze 
krijgen. Via de kunstcarrousel onderzoek ik nu welke 
discipline het beste bij me past.”

SOCIALE CONTACTEN
Wil (69) heeft een model van het Veronica-schip in 
de sculptuur geplaatst. Deze stelt De Werkplaats van 
de Scheepsbouwer voor (zie foto onder). Wil: “Daar 
ben ik best trots op. Mijn hobby is het maken van 
scheepsmodellen en 3D-kaarten. Ik had wel een beetje 
koudwatervrees bij de aanmelding. Deze workshops 
zijn toch van een ander kaliber. Dat ik andere talenten 
van mezelf ontdek geeft me zelfvertrouwen. En we 
hebben ook veel plezier met elkaar.” Wil zit niet stil. 
Hij heeft een volkstuin, doet aan buurtpreventie en 

zit bij een nordic walking-groep. Wil: “Hoe ouder je 
wordt, hoe minder sociale contacten er over blijven. 
Daar wilde ik iets aan doen. Ik moet soms wel uit mijn 
comfortzone stappen. Vooral voor de theaterworkshop 
heb ik wat schrik.” Jeanne: “Ach, Wil, daar slepen we je 
wel doorheen!”

KUNST ALS POSITIEVE BIJDRAGE
Het kunstprogramma van 2019 wordt op 14 januari 
2020 om 17.00 uur afgesloten met een Eindexpositie in 
wijkcentrum Koningshaven. Deze wordt geopend door 
wethouder Rolph Dols. Jessica: “Alle kunstdisciplines 
zijn dan een keer aan bod gekomen. We willen met 
die expositie een compleet overzicht laten zien 
van de resultaten van de kunstwerken en korte 
theateroptredens. Iedereen is welkom! Volgend jaar 
gaan we weer gewoon door met onze workshops. We 
streven er naar om onze deelnemers via kunst iets 
extra’s te geven. We zijn er namelijk van overtuigd dat 
je kunst als middel in kunt zetten om een positieve 
bijdrage te leveren aan het welzijn van onze ouderen.”

Wil je ook uit je comfortzone stappen en ervaren hoe je 
je leven eenvoudig kunt verrijken door met kunst aan de 
slag te gaan? Meld je dan aan bij Stoute Schoenen!  
T. 06 4001884. E. info@stouteschoenen.com. Kijk voor  
alle workshops op www.stouteschoenen.com.
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Ieder kunstwerk krijgt een personificatie
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tekst & fotografie Joep Eijkens

DE PASSIE VAN...  
CECIEL VAN DER  
WEIDE

Ik ben blij dat mijn passie mijn werk is. Dat zinnetje 

staat, vetgedrukt, op de website van Ceciel van der Weide 

(Schinnen,1960). Beeldhouwer noemt ze zich. “Geen hakker 

maar plastisch vormgever”, verduidelijkt ze. “Ik zit dagelijks 

met mijn handen in de klei.” 

We zitten in een klaslokaal dat ze al jaren huurt van de mooi 

in het groen gelegen basisschool Wandelbos in Tilburg-

West. Hier heeft de Tilburgse kunstenares niet alleen haar 

atelier maar geeft ze ook workshops en cursussen portret- en 

modelboetseren aan volwassenen, voornamelijk 55-plussers. 

Vrouwen vormen de meerderheid. “Daarnaast geef ik twee 

dagen in de week les aan de kinderen van de basisschool, niet 

alleen boetseren maar ook tekenen en schilderen.” Ceciel werkt 

ook in opdracht. “Vooral portretten. Het is nogal trendgevoelig 

– er zijn jaren van vier à zes opdrachten maar ook van één à 

twee.”  En op de schaarse vrije momenten – met name tijdens de 

schoolvakanties – maakt ze vrij werk. “Ik heb dus een gemengd 

bedrijf “, vat ze samen, “Van de kunst alleen kan ik niet leven.” Dat 

de natuur een hoofdrol speelt in haar vrije werk, is niet zo vreemd 

als je bedenkt dat ze oorspronkelijk bioloog wilde worden. “Ik laat 

me inspireren door natuurritmes en natuurlijke vormen en bewandel 

daarbij niet de abstracte maar de organische weg: zoals de natuur 

het doet. Behalve als het gaat om een portret of model maak ik nooit 

iets na. Ook door de natuur in mijzelf laat ik me inspireren.” Ze vindt 

het wel jammer dat ze niet meer tijd heeft voor haar vrije werk. “Ik heb 

ook te weinig ruimte. Daarom moet ik sommige dingen die ik maak 

hier buiten leggen in het stukje niemandsland.” Ze doelt op een mooi 

ruig stukje natuur achter haar lokaal. In het gras ligt een kunstwerk 

dat borsten en vulva combineert. “Maar ik zou de cursussen er altijd 

bij willen blijven doen”, onderstreept ze. “Mijn passie geldt niet alleen 

voor mijn vak maar ook voor het overdragen daarvan aan anderen. Ik 

heb de afgelopen dertig jaar zo’n zeshonderd cursisten gehad, onder wie 

ook mensen die bij de Efteling werkten als vormgever. Er is niks leuker dan 

delen – anders is het een eenzaam beroep, hoor.” 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 en fotografie: Joep Eijkens
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Met Regiovervoer Midden-Brabant reist 
u comfortabel, voordelig en veilig naar 
uw bestemming in de regio.

www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Rit reserveren: 0900-0595

Informatie en klantenservice: 0900-7755862

23.17.007 Adv Bravo-mb_200x141_v2.indd   1 17-10-17   19:05

www.brockenverhuizingen.nl

Telefoon:013 463 09 20

SPECIALIST IN VERHUIZEN VAN 
SENIOREN & HULPBEHOEVENDE MENSEN

Wij leveren verhuizingen van de oude naar de nieuwe woning,
en daarnaast kunnen wij ook veel extra service bieden. 
Zoals: inpakken/uitpakken, eventueel lampen monteren 

en audio/internet aansluiten.

Ook kunnen we indien gewenst de oude woning 
weer bezemschoon opleveren.

Dit alles tegen scherpe tarieven. We maken graag voor u 
een offerte naar uw wensen. Al onze diensten leveren 

we met veel zorg en aandacht. 

We hopen u van dienst te kunnen zijn.
 

Gezond ouder 
worden met Qigong

De beste gymnastiek komt uit China!  
Gericht op het verminderen van klachten zoals slaapproblemen, 

hoge bloeddruk, gewrichtsklachten, verbeteren van circulatie en 
warmteregeling in het lichaam. De meest effectieve bewegingsleer 

voor senioren. Eenvoudig te leren en... heerlijk om te doen!

Bezoekadres Groeseindstraat 91, Tilburg
Vraag een gratis proefles aan op www.cngo.nl
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WAT U NOG MOET WETEN 
Dit is De Draad nummer 5, 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 
exemplaren) en adverteer in De Draad.  Bel 013 583 99 99 en 
vraag naar Hans Peters of E dedraad@contourdetwern.nl

DE VOLGENDE DRAAD
De eerste Draad van 2020 wordt verspreid tussen tussen 6 en 13 
maart. De kopij voor die editie sluit op vrijdag 24 januari. Wilt u 
De Draad niet meer ontvangen, mail dan uw naam en adres naar 
dedraad@contourdetwern.nl

DE JUISTE OPLOSSING
van de puzzel in Draad nummer 4 was: VERLIEFDHEID.  
De twee gelukkige prijswinnaars zijn: Mevrouw F. Daems en  
de heer T. Verhagen, beiden uit Tilburg.

Van harte gefeliciteerd met jullie prijs! 
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Met dank aan de  
samenwerkende partners:  
ContourdeTwern, gemeente 

Tilburg, KBO Kring Tilburg, La 

Poubelle, RIBW Brabant, Thebe, 

SMO Traverse en De Wever.

REACTIES  
VOOR VRIJDAG 24 JANUARI 2020 RICHTEN AAN:

REDACTIE DE DRAAD P/A CONTOURDETWERN,  
SPOORLAAN 444, 5038 CH  TILBURG. T 013 583 99 99,  

E DEDRAAD@CONTOURDETWERN.NL  
ZIE OOK: WWW.DEDRAADMAGAZINE.NL

REAGEREN OP DEZE DRAAD?  

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,  
wwwdedraadmagazine.nl & volg ons op Facebook.



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? 

Geluk is...
 aandacht voor elkaar

Hierbij kunt u denken aan: 

Zingeving Samen in kaart brengen wat voor 

u belangrijk is en waar u gelukkig van wordt.

Psychisch functioneren Gevoelens zoals angst, 

somberheid of warrigheid onder controle krijgen. 

Sociaal functioneren Contacten met familie, 

vrienden of instanties verbeteren en/of behouden.

Lichamelijk functioneren Grip krijgen op 

lichaamsbeweging, voeding 

of dag- en nachtritme.

Praktisch functioneren Structuur brengen 

in het dagelijkse leven. Denk hierbij aan het 

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

Financiën Samen uw administratie 

op orde brengen, zodat u het daarna 

zelfstandig kan bijhouden.

Dagbesteding Het zoeken en behouden 

van een passende daginvulling.

Huisvesting Het waar nodig ondersteunen 

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 

WMO-aanvraag bij de gemeente. 
www.actiefzorg.nl 

Telefoon: 088-750 82 00 


