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ZAKGELD...
“Mijn oma krijgt zakgeld”, vertelde de kleindochter van mevrouw
van Vliet vanochtend toen ik bij haar thuis zorg kwam verlenen.
“Grappig, hè. Ik krijg ook zakgeld.”
Dit doet me denken aan mijn eigen oma. Die kreeg ook zakgeld
van haar zoon (mijn oom) toen ze in een bejaardentehuis ging
wonen. Gek eigenlijk dat dan meteen alle controle wordt
overgepakt door anderen terwijl ze het voor die tijd goed zelf
kon. Oma maakte er het beste van. Zij vond het wel prima.

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”.

Mevrouw van Vliet wordt wat vergeetachtig dat klopt. Laatst
wist ze zeker dat ik al geweest was. “Jij was er vanochtend al.
Waarom ben je er nu alweer dan?”. Na enig aandringen mocht
ik haar dan toch helpen.
De kinderen van mevrouw van Vliet zullen wel goed voor haar
zorgen en wel begrijpen wat mevrouw nodig heeft. Ook op gebied
van financiën zal het wel goed komen. Bij navraag bij de zorgcoördinator blijkt dat er zelfs al wat langer over is nagedacht om
mevrouw niet meer alle zorgen voor haar financiën zelf te laten
oplossen. Vandaar nu deze maatregel. Mevrouw heeft het zelf niet
zo in de gaten is mij verteld. Dus waarom dan ook niet. Betaling
van haar vaste lasten wordt nu geregeld en mevrouw zelf hoeft
alleen een lekker koekje voor bij de koffie uit te zoeken van haar
zakgeld. Nou en dat kan ze!
Mevrouw van Vliet is natuurlijk niet de enige oudere die nog thuis
woont en alles zelf regelt. Dit maken we vaker mee. En daarnaast hebben wij zelf ook te maken met budgetten, declaraties
en registraties van onze uren zodat deze betaald worden door de
zorgverzekeraar en wij ons salaris ontvangen. Allemaal administratieve taken die soms ten koste gaan van tijd voor de cliënt. Maar
dat vangen we op door af en toe 5 minuutjes langer te blijven voor
een kopje koffie of thee en dat lekkere koekje, zoals vandaag bij
mevrouw van Vliet en haar kleindochter!

Maria, de wijkverpleegkundige
van Thebe

Voor waardevolle herinneringen
www.nemasuitvaartverzorging.nl
Tel: 013 - 530 01 96 Ι info@nemasuitvaartverzorging.nl

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT
Voorkom klachten door juiste zithouding
OOR
OOK V

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

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

T: 013 - 521 22 23

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

0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

Kerkstraat 91A Oisterwijk Tel: 013 - 521 22 23
www.vanwijkzitspecialist.nl
Open: woe. t/m za. van 10.00 tot 17.00 u. of op afspraak.

Beste lezer,
Het percentage huishoudens in Nederland
dat langdurig onder de armoedegrens
leeft is voor het eerst sinds 2013 niet
gestegen. Dat bleek uit cijfers over
armoede en uitsluiting die het CBS in
december 2019 publiceerde. Ook het
aandeel huishoudens dat in 2018 onder
de inkomensgrens leefde, bleef gelijk. Op
zich goed nieuws natuurlijk, maar als je
dat afzet tegen de economische groei van
de afgelopen jaren dan wringt er iets. De
balans blijft scheef, als hij al niet schever
is geworden. Ook in Tilburg, want dat laat
geen afwijkende cijfers zien ten opzichte
van Nederland.
Hoe is het toch mogelijk dat we
in een welvaartsstaat die zo ver is
doorontwikkeld alsmaar geen grip
krijgen op armoede en de nare gevolgen
ervan? Zo’n leven tegen of onder de
armoedegrens veroorzaakt immers zoveel
stress dat mensen alleen nog maar bezig
zijn met vragen als hoe kom ik aan eten
en hoe kan ik de huur betalen? Sociaal
isolement ligt op de loer. Als maatschappij
hebben we de verplichting naar die
onderkant te blijven kijken en daar
oplossingen voor te bieden. De ene keer
door mensen te helpen zelfredzaam te
worden, een andere keer door ze echt bij
de hand te nemen en intensievere hulp te
bieden. Of door ze gewoon af en toe een
geluksmoment te bezorgen.
Gelukkig zijn er burgers en groeperingen
die zich belangeloos voor mensen aan
de onderkant blijven inzetten. En die
anderen helpen om meer grip te krijgen op
hun leven, zodat ze wat lucht en ruimte
krijgen, en daardoor iets vrijer kunnen
ademen. Deze hulp en initiatieven moeten
we koesteren en aandacht
blijven geven. De Draad gebruiken we
daarvoor graag als podium.
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Initiatiefnemer Rob Haen

RIDDER MARIUS
VOERT STRIJD
TEGEN ARMOEDE
Ruim veertig jaar lang zette sociaal advocaat Marius de Jong zich bij de
Rechtswinkel in voor Tilburgers die geen cent te makken hebben. “Want
ook Jan-met-de-pet heeft rechtsbescherming nodig”, aldus de ‘advocaat
van de armen’. Ook na zijn pensioen bleef Marius zich jarenlang inzetten
voor de kwetsbare burger en zelfs nu hij de 75 nadert, is hij nog op
diverse terreinen actief. Eind vorig jaar werd hij terecht dik beloond en
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau! Een portret.

Tekst | Fotografie Hans Peters

Zelf blijft Marius er bescheiden onder. Toch laat
hij trots zijn lintje zien. Marius: “Natuurlijk ben ik
blij met de waardering, maar zo bijzonder is het
ook weer niet. Ik vind het niet meer dan logisch
om mensen te helpen die het minder hebben
dan ik.” Zorgen voor de ander is hem met de
paplepel ingegoten. Zijn vader was betrokken bij
de allereerste voedselbank in Rijen. Met zijn auto
bracht hij voedselpakketten rond in het dorp voor
arme gezinnen. En zijn moeder naaide met liefde
kleertjes voor kinderen in derdewereldlanden.

SOBER LEVEN

Het gezin De Jong had aan geld geen gebrek.
Vader was eigenaar van een leerfabriek in
Oosterhout. Moeder was lerares. Een goed
katholiek gezin met zes zonen. Allemaal op
internaten gezeten. Op het seminarie elke
zondag drie keer naar de kerk. Marius: “Het leek
Downton Abbey wel. We hadden een dienstmeid
in huis. Uit een klein dorp in de buurt. Mijn
ouders leefden sober. Geen luxe, geen vakanties,
eten uit eigen tuin. Alleen op zondag een
toetje: al het geld ging naar onze studies.” Het
was de wederopbouw, de handen moesten uit
de mouwen. Na het gymnasium en militaire
dienstplicht – “een aanfluiting eerste klas”- ging
Marius rechten studeren aan de juridische
faculteit in Tilburg. Hij studeerde af op civiel recht
in ’69. Marius: “Studenten hadden het toen wel

>

makkelijker dan nu. We hadden veel vrije tijd.
Die brachten wij door in café Voskens.”

JUIST IETS NUTTIGS DOEN

Het waren roerige tijden. Heilige huisjes werden
omver geschopt, de universiteit omgedoopt
tot Karl Marx-Universiteit. Marius en zijn
medestudenten Clemens de Bont en Fons de
Kort hadden er weinig mee. Marius: “Oeverloos
discussiëren in de kroeg en protesteren
vonden we zinloos, we wilden juist iets nuttigs
doen. Voor burgers voor wie juridische hulp
niet toegankelijk was. Toen hebben we de
Rechtswinkel opgericht, de eerste in Nederland.
We begonnen op een zeer kleine kamer op de
universiteit maar korte tijd later verhuisde de
rechtswinkel al naar de Maranatha-kerk aan
de Professor Cobbenhagenlaan. Het was een
primeur, bij het eerste spreekuur hadden we al
stapels stukken. We konden meteen aan de bak
met tien betrokken medestudenten. De faculteit
keek met minachting naar ons. In de ogen van
de hoogleraren en rechters waren we maar een
stel snotneuzen die niks konden.” Geen potentie
luidde het oordeel. Niets bleek minder waar! Het
initiatief van Marius en zijn maten werd de basis
voor een nieuw fenomeen: de sociale advocatuur.
In heel Nederland schoten na enige tijd de rechtswinkels en sociale advocatenkantoren als
paddenstoelen uit de grond.
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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!

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.

Telefoon:013 463 09 20

www.brockenverhuizingen.nl

Bezoekadres Groeseindstraat 91, Tilburg
Vraag een gratis proefles aan op www.cngo.nl

Slechts € 16,50

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Voor 3 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

Thuiszorgkorting!
Bel (013) 544 2513

 KIES 3 MAALTIJDEN

Knip uit!

Harriet van der Vleuten

Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)
Antwoordnummer 60779, 5000WB Tilburg



Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar:

Naam_________________________________________
Adres_________________________________________
Postcode_____________ Telefoon__________________
Woonplaats_____________________________________

Iedere
uitvaart
bijzonder

Wij nemen contact met u op in verband met de bezorging.
Als ANBI-stichting, welzijnszorgorganisatie
werken wij binnen de kaders van het WMObeleid. Vaste bezorgers in herkenbare bedrijfskleding. Bekend bij thuiszorgorganisaties en
gemeenten. Aanbieding éénmalig alleen voor
nieuwe klanten. Informeer naar onze speciale
kortingen. Koelverse maaltijden blijven minimaal een week houdbaar in uw koelkast.

T 013 592 00 48

www.harrietvandervleuten.nl
Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

ook als
u elders
verzekerd
bent

LUIS IN DE PELS

Tien jaar lang heeft Marius voor de Rechtswinkel
gewerkt. De eerste jaar acht jaar onbezoldigd,
de laatste vier jaar tegen vergoeding. De
Rechtswinkel verhuisde van de Maranatha-kerk
naar een pand aan de Heuvel. Marius: “Met het
huurbeleid was het treurig gesteld, veel huizen
waren verpauperd. Het waren de crisisjaren, de
textielindustrie lag op zijn gat. We trokken ons het
lot aan van arbeiders en werklozen die in krotten
woonden. Bij de gemeenteraadsvergaderingen
lieten wij onze stem hierover horen, wij waren
die luis in de pels. We hebben veel bereikt. Onze
betrokkenheid was enorm en we waren zichtbaar
voor een doelgroep waarvoor juridische hulp niet
vanzelfsprekend was.”

EEN VANZELFSPREKENDE KEUZE

In 1979 ging Marius werken bij het advocatencollectief aan het Wilhelminapark, dat vele jaren
later De Haas en de Jong advocaten en mediators
ging heten, met civiel en sociaal recht als specialisme. Een stichting zonder winstoogmerk.
Marius: “Als Rechtswinkel kon je nauwelijks
procederen, als collectief wel. We hanteerden een
aangepast tarief voor mensen met een gering
inkomen of positie. En we kozen sowieso altijd
voor de huurders, niet voor de verhuurders: een
vanzelfsprekende keuze. Diegene helpen die
dit het hardst nodig heeft.” Dat heeft hij tot aan
zijn pensioen gedaan. Daarnaast was Marius
op tal van andere vrijwilligersterreinen actief
na zijn pensionering. Als coördinator, adviseur,
bestuurslid en voorzitter van de Rechtswinkel,
als voorzitter van tijdschrift De Draad en als
bestuurder bij de Quiet Community.

“EN ANDERS BEL JE MIJ MAAR”

Hoe kijkt hij terug op veertig jaar armoedebestrijding? Marius: “Ik zie geen grote structurele
veranderingen. Er is nog steeds niet veel
empathie voor mensen in armoede. Wel is het
aantal burgerinitiatieven toegenomen, zoals
de Quiet Community en de Voedselbank voor
huisdieren. Deze zijn in de plaats gekomen van
de kerkelijke initiatieven. Mensen zijn steeds
meer op zichzelf aangewezen, moeten zich
meer organiseren. Je zou in een contract met je
buurtgenoten moeten vastleggen dat je ‘op elkaar
let’. Ook roept hij instellingen en organisaties op
om soms meer geduld te hebben met cliënten en
niet te snel op te geven. “Als ze voor de tweede
keer niet op komen dagen voor een afspraak bij
de Voedselbank, dan heeft dat vast een reden.
Schaamte bijvoorbeeld. Sluit mensen in ieder
geval niet uit. En anders bel je mij maar,
dan ga ik wel langs zoals mijn vader deed.”

THUISKOMEN

Ook tegenwoordig zit hij niet stil. Marius
is secretaris van Het Goede Doel, die
maatschappelijke projecten ondersteunt in
Malawi, Afrika. In februari draagt hij het stokje
over aan het nieuwe bestuur van de Rechtswinkel.
Verder werkt hij vrijwillig bij de Voedselbank,
als samensteller van voedselpakketten. En het
blijft kriebelen om mensen juridisch bij te staan.
Dat doet hij nu voor ouderen van de KBO, als
mediator. “Burenruzies en dat soort zaken, geen
juridische procedures meer. En de daarvoor
werkzame mediators zijn mijn maten uit de
begintijd van de Rechtswinkel. Dat voelt als
thuiskomen.”
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KBO BELASTINGSERVICE
HAALT TONNEN TERUG

De 25 vrijwilligers van de Belastingservice van
KBO Tilburg verzorgden in 2019 ruim tweeduizend
belastingaangiftes. De service van KBO werd in
2001 na een grote belastingwijziging in het leven
geroepen. Vanaf 2004 is Richard van Assouw als
vrijwilliger aan de dienst verbonden: de laatste
jaren als stadscoördinator voor Tilburg. “Ik heb
bijna veertig jaar in de accountancy gewerkt en
wilde na mijn pensionering iets inhoudelijks doen.
Dit werk blijft voldoening geven.”
Tekst Etiënne van Breugel | Beeld DennisBuster

8 | De Draad

I

n het begin verbaasde Richard van Assouw zich
vooral over de inkomens van mensen. “Pensioentjes
uit de textielwereld of de bakkerswereld van een
paar honderd euro per jaar. Die mensen hadden
wel hun leven lang gewerkt maar altijd tegen een
minimumloon. En vaak wisselden ze nog van branche: van
de schoen- en lederindustrie naar de schoonmaakbranche.
Die mensen bouwden nauwelijks iets op. Daar schrok
ik wel van. Tegenwoordig liggen de bedragen wel iets
hoger, maar een vetpot is het vaak niet. Dan is het fijn
dat mensen via hun aangifte iets terugkrijgen. Of dat je
ze kunt wijzen op regelingen als zorg- of huurtoeslag. Er
zijn nog steeds mensen die daar geen gebruik van maken,
terwijl ze daar toch recht op hebben. Aanvankelijk kwam
dat heel veel voor. Als je tien aangiftes deed, moest je er
niet versteld van staan dat je er twee of drie bij had waar
geen zorgtoeslag voor was aangevraagd.”

OP VAKANTIE
“Ik had een geval, een man en een vrouw, die
allebei ziekelijk waren, allebei in een scootmobiel
reden, allerlei kosten hadden, maar van al die
materie geen verstand hadden. Die kwamen
bij mij op het wijkcentrum. Ze hadden recht
op allerlei toeslagen, maar maakten daar geen
gebruik van. Ik heb toen voor vijf jaar hun
aangiftes verzorgd. Toen ik eens in de buurt was,
ben ik bij ze langs gegaan. Ik zat aan tafel en
zag allerlei folders van Neckermann liggen. Van
het geld dat ze terug hadden gekregen, hadden
ze meteen een reis geboekt. Ze gingen met zijn
tweeën naar Spanje. Dat was voor het eerst in tien
jaar dat ze een keer buiten de deur kwamen.”

VRIJE VAL
Helaas komt het omgekeerde ook voor. Dat
mensen door een verandering in hun situatie
ineens geen recht meer hebben op hun huurof zorgtoeslag. Richard: “Ik ben wel mensen
tegengekomen die met hun inkomen te hoog
zitten en dus de huurtoeslag die ze het afgelopen
jaar hebben gehad volledig terug moesten
betalen. Want vooral bij de huurtoeslag heb je
een inkomensval, als je daar 1 euro boven zit,
dan val je loodrecht naar beneden. Maar die
inkomensval gaat er gelukkig uit, dat wordt een
glijdende schaal. Dan krijg je een veel redelijkere
belastingheffing en een redelijker gevoel.”

VOORWAARDEN
Mensen die in aanmerking komen voor de service
van de belastingservice van KBO Tilburg moeten
aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten
AOW-gerechtigd zijn in de loop van het jaar of het
volledige jaar en ze moeten onder een bepaalde
inkomensgrens vallen. Voor alleenstaanden is
dat 35.000 euro, voor echtparen 50.000. Een
andere voorwaarde is dat het om een eenvoudige
aangifte moet gaan. Richard: “We zijn geen
belastingconsulenten of belastingadviseurs. De
aangifte moet rechttoe rechtaan zijn: er mag een
eigen woning en hypotheekrenteaftrek inzitten,
aftrek van zorgkosten en giften, maar schenkingen
bijvoorbeeld, is een ander verhaal en vallen niet
onder de aangifte inkomstenbelasting.”

MEER VERMOGEN
Dat onderwerp komt wel steeds vaker terug.
“Mensen zijn over meer vermogen gaan
beschikken, ook al hebben ze een laag inkomen,
een AOW en een klein pensioentje. Dat komt
doordat ze bijvoorbeeld een huis hebben
dat compleet is afbetaald. Als ze dan moeten
verhuizen vanwege hun fysieke situatie dan wordt

zo’n huis verkocht en dan staat dat op de bank.
Als je geen kinderen en geen partner hebt, dan
kun je het gaan besteden voor je eigen welzijn
in de toekomst, wat moet je anders, heb je wel
kinderen dan is het wel verstandig om eens
te kijken hoe je dat op een schenkvriendelijke
manier bij je kinderen kunt krijgen. Maar daarvoor
is de belastingservice niet bedoeld. In die gevallen
verwijzen wij de mensen door naar de notaris.”

SPREEKUUR OF AAN HUIS
Om de mensen bij hun aangiftes te helpen, staat
het team van de belastingservice KBO Tilburg
vooral in de maanden maart en april paraat. In de
wijken Reeshof, Tilburg Oost, Tilburg Zuid, Tilburg
Oud-Zuid, Tilburg Noord, Tilburg Oud-Noord en
Tilburg West zijn de adviseurs op de spreekuren
in de wijkcentra te vinden. Bij mensen die niet
of minder mobiel zijn, wordt een huisbezoek
geregeld. Richard: “Onze invullers maken zelf de
afspraken met mensen die ze al kennen van de
voorgaande jaren. Nieuwe mensen kunnen zich
op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 melden
via het centrale telefoonnummer 06-3983 0001.
Dan wordt hen ook verteld wat ze mee moeten
nemen als ze naar het spreekuur komen. Als
mensen willen dat wij de aangifte voor hen
verzorgen, dan maken we altijd gebruik van een
machtigingscode. Die moeten ze zelf aanvragen,
in bijzondere gevallen doet de invuller dat.”

VRIJWILLIGER WORDEN?
Richard tot slot: “Mensen die zich als vrijwilliger
willen aanmelden zijn van harte welkom.
Het invullersbestand loopt gemiddeld al zo’n
vijftien jaar mee. Ze blijven heel trouw aan de
organisatie, maar een groot gedeelte is ook al
tussen de 75 en 80. Van onze vrijwilligers vragen
we onder meer dat ze digitaal vaardig zijn en
aangiftes via internet kunnen verzorgen, dat
ze over een eigen laptop beschikken en dat ze
inhoudelijk voldoende kennis hebben van de
belastingwetgeving. Als je je eigen aangifte
doet en bijvoorbeeld die van familie en vrienden
dan is die kennis al voldoende.” Verder biedt
KBO ieder jaar een bijscholingscursus aan en
krijgen vrijwilligers een onkostenvergoeding per
ingevulde aangifte. Interesse om als vrijwilliger
aan de slag te gaan? Stuur een mailtje naar:
kbo.kringtilburg@gmail.com.
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Hanny Heuvelink

Hanneke bij Kiemuur Kookt

LEKKER LEVEN
MET WEINIG GELD
Hanny Heuvelink (55) en Hanneke de Wilde (65) moeten beiden
rondkomen met een minimaal inkomen. Hanneke heeft een WIAuitkering, Hanny zit in de schuldhulpverlening. Toch genieten ze volop
van het leven. In een tweegesprek vertellen de dames, die ook te
bewonderen zijn in de Metamorfose op pagina 24, hoe ze dat voor elkaar
krijgen en er een sport van maken de eindjes aan elkaar te knopen.
Tekst | Fotografie: Hans Peters

10 | De Draad

dineren bij Van Harte Resto. “Met het Quiet-pasje kost
dat maar twee euro per persoon. Ben ik maar dertig euro
kwijt. Veel goedkoper dan thuis, een stuk minder rotzooi,
en wel zo gezellig. Ik weet niet wat ik zonder de Quiet zou
moeten.”

IN DE KNOEI

Zowel Hanneke als Hanny kwamen na veel omzwervingen
in Tilburg terecht en kenden weinig voorspoed. Hanny
kwam bij Huize de Bocht terecht, een opvanghuis voor
ongehuwde moeders. Hanneke kwam na haar scheiding
via woningruil in de Schilderswijk te wonen. Hanneke:
“Ik heb kromgelegen om de studies voor mijn kinderen
te betalen. Laaggeschoold werk, als schoonmaakster en
in de metaal. Ik wilde niet dat mijn kinderen hetzelfde
zou overkomen als mij. Dat is gelukt: ze hebben alle
drie een goede baan.” Hanny kreeg ook drie kinderen,
van wie twee, net als zijzelf, het syndroom van Noonan
hebben. “Mijn schulden liepen hoog op, uiteindelijk
tot €20.000. De gemeente verwees mij door naar
Schuldhulpverlening. Dankzij die hulp kan ik ademhalen:
ik kan normaal rondkomen zonder de angst uit mijn kiet
gezet te worden. Komende december ben ik eindelijk
schuldenvrij.”

KOKEN EN KLEDING

Hanneke: “Mijn hele uitkering gaat op aan vaste
lasten. Ik leef van mijn zorg- en huurtoeslag. Ik pin
iedere week braafjes dertig euro: daar wil ik het mee
doen. Ik speur alle supermarkten af voor de beste
aanbiedingen. Dat is voor sommige mensen een
strijd, voor mij is dat een juist een sport. Soms moet
ik mijn eisenpakket bijstellen. Dan eet ik maar geen
vlees of vis, en wat meer bonen en rijst. Of alleen
brood.” Hanny krijgt van Bureau Schuldhulpverlening
iedere week zestig euro op haar rekening gestort. “Het
is geen vetpot. Ik maak vaak een grote pan nasi of
macaroni. Die vries ik dan in.” Voor hun kleding gaan
Hanneke en Hanny naar de kringloop: een prima
alternatief voor de luxe winkels in de stad. Hanny:
“Ik kijk soms via Facebook op de weggeefsite. Of ik
krijg kleding waar de kinderen van vriendinnen zijn
uitgegroeid. Ik heb nogal een kleine maat, haha.”

VOORDEEL VIA VRIJWILLIGERSWERK

Via het vrijwilligerswerk dat ze doen, lopen Hanneke
en Hanny regelmatig tegen voordeeltjes aan. Ze koken
bij Kiemuur Kookt in wijkcentrum De Poorten en zitten
in het belteam van de Quiet-Community. Daarnaast
deelt Hanneke voedsel uit bij de Voedselbank en
serveert Hanny bij Van Harte Resto. Hanneke: “Omdat
ik bij de Voedselbank werk, heb ik recht op een Quietpasje. Hiermee kun je gratis of met veel korting naar
de schouwburg, concertzaal, restaurant, bioscoop,
de kapper of de fietsenmaker. Zo ben ik pas gratis
naar het Tribute to The Doors-concert in 013 geweest.
Geweldig!” Hanny: “Als tegenprestatie voor mijn werk
bij Van Harte Resto en Kiemuur Kookt, mag ik gratis
eten. Dat scheelt toch weer drie maaltijden per week.”
Binnenkort is ze jarig. Dan gaat ze met vijftien mensen

MEEDOEN

Hanny en Hanneke komen met hun totale leefgeld
boven de norm (€230,- per maand voor alleenstaanden)
van de Voedselbank. Pech of geluk? Hanneke: “Bij de
Voedselbank lopen is ook geen picknick. Dat maak ik
bij mijn werk aan den lijve mee.” Wel hebben ze allebei
recht op de Meedoenregeling, zo’n honderd euro
per jaar. Hanny zet dat bedrag in voor een buskaart,
Hanneke gebruikt het voor een mozaïekcursus en een
bibliotheekpas. De Meedoenregeling houdt zaken
bereikbaar. Dat de regelingen voor minima niet altijd
even eerlijk uitpakken, blijkt uit het feit dat Hanny recht
heeft op Bijzondere Bijstand en Hanneke niet: omdat
ze een WIA-uitkering heeft. Maar ze heeft wel weer
het gemak van zeven vrije reizen bij NS, omdat ze 65
is. “Heerlijk, ga ik even naar mijn broer in Amsterdam,
of uitwaaien op de boulevard van Scheveningen. Dat
compenseert.” Het toont haar optimisme.

GUILTY PLEASURES

Of ze nog guilty pleasures hebben: dingen kopen die
ze eigenlijk niet kunnen betalen? Hanny: “Ik ben gek op
Boeddhabeelden: daar geef ik mijn laatste geld aan uit.
Dan maar twee dagen op water en brood.” “Een lekkere,
dikke reep melkchocolade,” roept Hanneke. “En ik ben
afgelopen jaar op vakantie geweest, naar Italië. Ik was
jaren niet op vakantie geweest. Ik kon dat eigenlijk
niet betalen, maar dacht: ‘fuck de armoede’. Ik heb het
geld via via toch bij elkaar gekregen. Het was heerlijk in
Florence, Rome en Venetië. Ik kan nu nog genieten van de
gondelvaart over Canal Grande. Door heel af en toe iets
te doen dat eigenlijk niet kan, is het makkelijker je
situatie te aanvaarden. Bovendien, je moet jezelf af en
toe verwennen, want iemand anders doet het niet.”
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NOOIT ALLEEN | ALTIJD OP
ZOEK NAAR VERBINDING
In september 2019 vierde ContourdeTwern haar 75-jarig bestaan met
een pakkend symposium en een treffend
magazine: beide boden een prachtige
inkijk in het betrokken werk van de
organisatie. Dat nauwelijks een paar
weken later óók 75 jaar bevrijding van
Tilburg werd gevierd, is geen toeval.
Dáár werd eind augustus 1944 namelijk
Jeugdzorg Don Bosco opgericht: speciaal
voor kinderen van ouders met een NSBverleden; gevreesd werd dat die door de
gemeenschap uitgestoten zouden worden.
Erbij horen, mensen mee laten doen,
verbinden, oog hebben voor de kwetsbare
kant van de samenleving. Sociaal werk
als leidraad. Met directeur-bestuurder
Gon Mevis lichten we er twee relevante
thema’s uit: ouderen en armoede

KENTERING IS ZICHTBAAR

Als oude industriestad bungelde Tilburg
jarenlang steevast onderaan in de lijstjes
“besteedbare inkomens per stad”. Ook
veel ouderen hadden het met hun kleine
pensioentjes uit de textiel niet breed. Dat
maakte de stad soms kwetsbaar. Maar, daar
is verandering in gekomen. Gon: ‘Tilburg
is langzaam naar het landelijk gemiddelde
aan het toegroeien. Als stad, maar ook qua
besteedbaar inkomen en opleidingsniveau.
We komen uit een fase waarin Tilburg bovengemiddeld arm was en waaromheen je een
armoedecultuur had. Het ouderenbeleid was
ook vormgegeven vanuit de gedachte dat
ouderen weinig te besteden hebben, dat is
logisch. Gelukkig zie je dat zo langzamerhand kantelen. Al blijft armoede, ook
onder ouderen, een actueel thema.’

12 | De Draad

Waar de thema’s waarop ContourdeTwern zich
de afgelopen 75 jaar heeft gericht grotendeels
hetzelfde zijn gebleven, is de aanpak daarvan
dat niet. Gon: ‘We zitten minder expliciet op
één doelgroep en veel meer op ontmoeting en
meedoen voor álle mensen in de wijk. Bij die
initiatieven zijn we heel vaak aanjager: onze
sociaal werker ziet een vraag, onderneemt
actie en zet iets op touw. Hij jaagt aan. Met
als uiteindelijke doel dat bewoners zelf de
organisatie ervan overnemen. Onze sociaal
werker blijft aan de zijlijn mee kijken: hij
zorgt ervoor dat de luiken open blijven, dat
iedereen kan blijven aanhaken en dat het
niet te exclusief wordt.’ Gon signaleert in die
regie-overname ook steeds vaker een actieve
rol van ouderen. ‘De doelgroep “krachtige
ouderen” wordt alsmaar groter. Zij willen op
hun kracht worden aangesproken, en niet op
wat eventueel niet meer kan. Dat is voor ons
de gouden generatie aan vrijwilligers.’

OVER GRENZEN HEEN

Natuurlijk is ContourdeTwern blij met de
toename van de oudere generatie in het
vrijwilligerskorps. Die hebben immers
hun sporen in de samenleving verdiend
en kunnen hun kennis en ervaring op een
waardevolle manier inzetten voor anderen.
Ook - of misschien wel vooral - voor andere
generaties. Gon: ‘Je hebt gemeenschappelijke
kenmerken als ouderen; logisch dat daar
gemeenschappelijke activiteiten uit voort
komen. Maar we proberen vooral te verbinden.
Over vanzelfsprekende grenzen heen. Een
wijkcentrum waar een basisschool naast
ligt: hoe kun je daar een keer een creatief
kunstproject van kinderen met ouderen
voor elkaar krijgen? Of een project als “Serve
the city” waarin studenten af en toe iets
voor ouderen willen doen. Kunstenaars die
met een project eenzaamheid proberen te
doorbreken…’ Ideeën genoeg.

dat de financiële nood in Tilburg zo hoog is dat
er geen ruimte is om hierop te investeren. Ik
ben ervan overtuigd dat daar win-win situaties
mogelijk zijn.’

ÉÉN VISIE OP ARMOEDE

Ook op het thema “Armoede” zet
ContourdeTwern vooral in op verbinding.
Staffunctionaris Innovatie en Beleid bij
ContourdeTwern Tessa Steennis: ‘We willen
mensen duidelijk maken hoe en waarbij wij ze
kunnen ondersteunen.’ Zo’n 10.000 mensen in
Tilburg behoren tot wat het Sociaal Cultureel
Planbureau de “cannots” noemt. Mensen die
structureel niet mee kunnen doen. In het
gros van die gevallen is armoede daarvan de
oorzaak. Tessa: ‘Het structureel missen van
bepaalde middelen, het leven in langdurig
geldgebrek en het niet mee kunnen doen laten
diepe sporen na. In Tilburg gebeurt al heel
veel op het gebied van armoedebestrijding
maar het probleem is nog niet opgelost. Om
een duidelijk antwoord op armoede te kunnen
formuleren, zijn een gezamenlijke visie en
bundeling van kennis nodig. Daarvoor hebben
we de Werkplaats Armoede opgericht. Een van
de eerste doelen is om ervoor te zorgen dat
alle collega’s van bijvoorbeeld sociaal werk,
beheer in wijkcentra en buurtondersteuning
eenzelfde methodiek hanteren. Dit houdt in
dat ze moeten aansluiten bij de leefwereld van
de mensen, en van daaruit samen oplossingen
moeten bedenken. Hoe signaleren we
armoede, welke handvatten gaan we inzetten,
hoe trainen we onze medewerkers, welke
middelen gebruiken we? De volgende stap
is om ook samenwerkingspartners in de
Werkplaats te betrekken. Want ook armoede
bestrijd je nooit alleen.’

CREATIVITEIT LOSWEKEN

Boven die 1001 kleine initiatieven moet een
masterplan komen dat door alle betrokken
organisaties wordt gedragen en actief wordt
uitgevoerd. Gon: ‘We moeten een humuslaag
creëren en de creativiteit in de stad, want
die is er, kijk maar naar de initiatieven die er
al zijn, losweken. Een beroep doen op vitale
ouderen en het verenigingsleven, en een
stuk extra ondersteuning bieden voor de
kwetsbare ouderen. We pleiten ervoor daar
een stevige impuls op te zetten. Ik denk niet
Gon Mevis

Tekst Etiënne van Breugel |
Fotografie ContourdeTwern | Guido Koppes
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EEN KLEIN PARADIJSJE
IN DE BINNENSTAD

Chris & Inez: "Hier gaan we nooit meer weg"

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? Deze keer wordt er aangescheld bij Chris
(85) en Inez (79) Tuerlings in de Telegraafstraat.
In het stadshart, achter de monumentale gevel
met in sierlijk opschrift 1854, staat de
koffie altijd klaar.

Chris en Inez komen allebei uit een royaal katholiek
middenstandsgezin. De moeder van Inez runde een
manufacturenwinkel aan het Besterdplein, later De Gunst
Herenmode. Inez: “En die was zo’n beetje de steun en
stut van de buurt. Burenhulp was toen de normaalste
zaak van de wereld. Daar praatte je niet eens over.” Chris’
vader had een electronicazaak in de Noordstraat. De
vonk sloeg over tijdens carnaval, ze trouwden in 1963 en
kregen drie kinderen. Chris zijn carrière als salesmanager
verliep voorspoedig, dus dat werd verhuizen uit het
Zand. Inez: “Voor ik twee keer kon ademhalen had Chris
al duizend vierkante meter grond gekocht in TilburgNoord en werd er een geriefelijke villa gebouwd aan de
goudkust van Stokhasselt. Maar ik vond het er in een
woord verschrikkelijk. Na 25 jaar was het mijn beurt: eind
jaren tachtig gingen we terug naar de stad.”

AANPAKKEN EN DOORDOUWEN
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En dat werd nog een ingewikkelde geschiedenis.
Oorspronkelijk bouwden ze een huis in de Poststraat
maar via die aannemer kwam Inez in aanraking met
een totaal onbewoonbaar verklaarde krotwoning in de

VOOR DE DRAAD ERMEE

Tekst Betty Montulet | Fotografie Hans Peters

Inez zijn sterk gekant tegen online shoppen. Op het raam
hangt dan ook een briefje dat er geen pakketten worden
aangenomen. Inez: “Ik ben heel erg tegen webshops. Wees
loyaal, koop lokaal en steun de plaatselijke middenstand.
Ik kom zelf uit zo’n nest.” Chris gaat nog een stapje verder
en vindt alle social media sowieso verwerpelijk: “Die zijn
verarmend, zowel financieel als sociaal. Zoek mekaar
gewoon weer op, net als vroeger!” Niet alleen de winkels
maar ook de aanwezige voorzieningen kunnen op hun
steun rekenen: ze zijn zeer gecharmeerd van de LocHal
en de Spoorzone. En in wijkcentrum Het Spoor zijn ze van
de KBO. Tijdens de wijklunch daar komt Inez regelmatig
bekenden van vroeger, uit de Besterd, tegen.

DE SOETE INVAL

Telegraafstraat. Net als de aannemer zagen ze de potentie:
“Verder verklaarde zowat iedereen ons voor gek maar we
sleepten de buit binnen voor 33.000 gulden (ca 15.000
euro, red). Het was dan ook in erbarmelijke staat, echt een
gribus.” Vier jaar van aanpakken en doordouwen gingen
heen met de renovatie maar toen had je ook wat. De
metamorfose was grandioos. Voorzien van alle moderne
gemakken oogt het huis ruim, gezellig en sfeervol. Het
heeft zeven vertrekken en een flinke patiotuin. Chris:
“Door de vele ramen is het erg licht en de hoge tuinmuren
functioneren als een soort geluidswal. Verkeersdrukte
of ander lawaai uit het winkelgebied dringt hier niet
binnen. Zelfs niet tijdens de kermis.” Van de buren rechts,
café Kandinsky notabene, ook geen centje pijn. Over de
gemeente hebben ze geen klagen, die betaalde zelfs mee
aan de muren met het oog op hun privacy.

LOUTER VOORDELEN

Sinds 1995 woont het echtpaar dus in het centrum van
de stad. Inez: “Ik zie niets dan voordelen. Alle winkels en
voorzieningen zijn op loopafstand, een auto is overbodig.
Wij doen alles op de fiets.” Dat komt mooi uit want Chris en

“Nog een voordeel: een huis in de stad werkt als honing
op een bij”, verklaart Inez, “zo komen de kleinkinderen
vanuit school vaak effe een bakkie doen en ook verder
weet men ons goed te vinden.” Het vitale duo hoopt dan
ook stokoud te worden in hun paradijsje. Chris: “Hier gaan
we nooit meer weg. Ze zullen ons eruit moeten dragen!”
Als er al een nadeel is aan het wonen in het centrum, dan
is dat natuurlijk wel de totale afwezigheid van natuur.
Maar de Tuerlings zouden de Tuerlings niet zijn als ze ook
daar geen oplossing voor hadden. Behoefte aan alles wat
groeit en bloeit en ons altijd weer boeit? Dan fietst het stel
in een half uur naar hun eigen ‘bosje’ in Hilvarenbeek waar
de familie midden in het groen een zomerhuisje heeft. Een
erfenis van de kant van Inez.

“DAAR WAAR HET ALLEMAAL GEBEURT”

Veel senioren hebben dezelfde behoefte om te wonen
in de stad, ‘daar waar het allemaal gebeurt’. De vraag
naar en de prijs van appartementen in het centrum zijn
dan ook enorm gestegen. De Tuerlings hebben bijtijds
en veel goedkoper toegeslagen. Ze hebben gedurfd
toen iedereen hun voor gek verklaarde en gescoord.
Maar nooit zonder oog voor de minder gelukkigen.
Ooit sociaal bevlogen vrijwilligers, die zich inzetten
voor de Voedselbank, La Poubelle, de gemeenteraad, de
buurtbewonerscommissie en de Pollepel etcetera, doen
ze het inmiddels wat kalmer aan. Inez geeft nog wel yoga
in de Boomtak en is het maatje van twee oudere dames
van ver in de 90, met wie ze gaat winkelen: “Ik denk dat
eenzaamheid onder ouderen nogal eens overschat wordt”,
spreekt ze de heersende opinie tegen, “Tilburgers zijn
een gezellig volkje, ze maken gauw een praatje onder
elkaar en ik kan het weten want ik ben er zelf ook zo een!”
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Meer 70
danjaar
70 jaar
begrip
in de
regio!
Bijna
een een
begrip
in de
regio!

Kampshoff Mode
De Speciaalzaak, ook voor de oudere dame!

€25,KORTING
LE
OP DE GEHE

COLLECTIE

Kleding kopen moet een uitje zijn!
Wij helpen u persoonlijk bij het
uitzoeken en passen van uw kleding
en nemen graag de tijd voor u!

*Bij minimale besteding van €100,- wordt er €25,- in mindering
gebracht. De korting geldt niet in combinatie met andere
acties of modecheques. Geldig tot 15 juni 2020.

RUIME PASKAMERS • GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR • ERVAREN COUPEUSE

Dom.S.Dubuissonstraat 70, Berkel Enschot | 013 5331247
Geopend: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur

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
| De Draad
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Maak kans op een cadeaubon
met onze woordzoeker!

BASIS
BONNEN
BUDGET
ENERGIE
GELD
HULP

INCASSO
INKOMEN
KOSTEN
LEVEN
LUXE
MARKT

NOTA
ZUINIG
REGELEN
REKENING
SPAREN
TEGOED

ONTSPULLEN
VERZEKERING
VOORZIENING
WINKELEN
© Puzzelcorner.nl

Stuur uw antwoord
voor 3 april naar:
Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.nl
De Draad |
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KUNSTGEBIT
AAN HUIS
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Als je door een lichamelijke beperking minder
mobiel bent, ervaar je daar dagelijks de
ongemakken van. De meest vanzelfsprekende
dingen, zoals boodschappen doen, met het
openbaar vervoer gaan of naar de tandarts
gaan, vragen extra tijd, inspanning en hulp
van anderen. Maar als je een nieuw kunstgebit
nodig hebt, en je woont in Tilburg of daar in
de buurt, dan biedt tandprotheticus Maarten
Wieggers een goedkope en praktische oplossing
met zijn rijdend tandtechnisch laboratorium.
Met zijn busje komt hij naar mensen thuis en
ter plekke meet hij een passend kunstgebit of
andere tandprothese aan.

Maarten heeft zijn sporen verdiend in het maken
van kunstgebitten en andere tandprothesen.
Sinds 2000 heeft hij een eigen, pas gemoderniseerde tandprothetische praktijk aan de
Berkenrodelaan 99 in de Reeshof (Gesworen
Hoek). Hij merkte dat veel ouderen of mensen
met een beperking moeite hadden om bij hem
te komen. Bijvoorbeeld doordat ze met slecht
weer met een scootmobiel of rolstoel over straat
moesten, geld uit moesten geven voor een (deel)
taxi, of alwéér een beroep moesten doen op
familie. In de verzorgingshuizen van De Wever
bood Maarten Wieggers al enige tijd samen
met Noviacura de patiënten van de gesloten
afdeling tandheelkundige en tandprothetische
hulp met behulp van een mobiel tandtechnisch
laboratorium. Sinds drie jaar biedt Maarten deze
service nu ook aan particulieren aan. Maarten:
“Alles is erop gericht om mensen steeds langer
thuis te laten wonen. Zo’n service aan
huis past daar goed bij.”

HET GEMAK VAN EEN RIJDEND LAB

Tekst | Fotografie: Hans Peters

Maarten bouwde een camper stap voor stap om
tot tandtechnisch laboratorium. In zijn busje zit
alles wat een tandprotheticus nodig heeft voor
een passend gebit: was, gips, een polijstapparaat,
ontsmettingsmiddelen, en zelfs een ‘tandenkast’.
Maarten: “Als mensen mij bellen voor een
kunstgebit en ze zijn slecht ter been, bereid ik
me op de praktijk voor aan de hand van hun
probleem of vraag. Dan weet ik wat ik mee moet

nemen. Bij hen thuis neem ik een afdruk van het
gebit en vervolgens maak ik in het busje een
proefprothese in was. Dan kunnen ze het meteen
daarna passen. Als het past, neem ik de prothese
mee naar mijn praktijk en binnen een week
heb ik deze omgezet in kunststof.” Maarten rijdt
door Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, maar
ook naar omringende dorpen in de regio, zoals
Hilvarenbeek, Goirle, Dongen of Loon op Zand.

MENSEN DELEN LIEF EN LEED

Maarten heeft veel vaste klanten en kent velen
vaak al tientallen jaren. Dat is prettig: voor hem
en voor zijn klanten. Tijdens zijn werk komt hij
heel wat lief en leed tegen. “Soms ben je meer
dan alleen zorgspecialist. Of het nu in mijn
praktijk of bij de mensen thuis is: veel mensen
zijn eenzaam en willen graag hun verhaal kwijt.
Ik neem daar de tijd voor. Sommige mensen
zien soms wekenlang bijna niemand. Dan kom
ik om een prothese aan te meten en vraag ik
iets over een schilderij of foto’s van de (klein)
kinderen. Meteen is het ijs gebroken en begint
de spraakwaterval. Dan lijk ik bijna een sociaal
werker. Maar dat vind ik prima.” Een man die door
zijn ziekte al tien jaar thuis op bed lag, maakte
indruk op Maarten. “Die man was letterlijk aan
huis gekluisterd; hij kon geen kant op. Hij was
enorm blij met zijn nieuwe gebit: het is toch
geweldig dat je zo’n man kunt helpen?”

INNOVATIEF

Maarten is innovatief en gaat ook op andere
fronten met zijn tijd mee. Zo volgt hij nu een
aanvullende opleiding voor het gebruik van
digitale technieken. In 2020 maakt hij daarmee
in zijn praktijk een start. Met de aanschaf van
een 3D mondscanner en een printer wordt het
aanmeten van een prothese een stuk prettiger
voor de klant. Het voor vele mensen lastige
‘happen’ hoort dan tot de verleden tijd.

DE VOORDEUR VAN JE LICHAAM

Maarten vindt het belangrijk dat iedereen een
gezond gebit heeft. “Iedereen heeft recht op een
goed gebit. Het is belangrijk voor je gezondheid.
Maar ook op sociaal gebied maakt een goed
gebit het verschil. Je uiterlijk gaat erop vooruit,
je durft jezelf weer meer te laten zien, en je komt
beter in je vel te zitten. Je gebit is de voordeur
van je lichaam.”

Ben je op zoek naar een veelzijdige tandprotheticus? Neem dan contact op met Maarten
Wieggers en maak een afspraak die bij je past:

Maarten bij zijn rijdend lab

Tandprotheticus Wieggers Kunstgebitten
Berkenrodelaan 99, 5043 WH Tilburg
T 013 – 203 35 99
E maarten@wieggerskunstgebitten.nl
W wieggerskunstgebitten.nl
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EN DAN
IS AL HET
SPAARGELD
INEENS
WEG
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Financiële uitbuiting van thuiswonende ouderen is een serieus
en groeiend probleem. Dat wees onderzoek in opdracht van het
Ministerie van VWS vorig jaar al uit. Ook in Tilburg komt het
helaas voor. Een speciale Alliantie van banken, notariskantoren,
schuldhulpverlening, bewindvoerders en Veilig Thuis MiddenBrabant is in het leven geroepen om de financiële uitbuiting van
ouderen tegen te gaan. Door nauwer samen te werken, kunnen
ze sneller en eerder actie ondernemen. Cathelijne Berkvens,
gedragswetenschapper bij Veilig Thuis legt uit wat financiële
uitbuiting is en wat ouderen zelf kunnen doen om het te
voorkomen.

Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Shutterstock

>

“Financiële uitbuiting komt op verschillende
niveaus voor,” begint Cathelijne Berkvens. “Je
hebt mensen die er echt crimineel mee aan de
slag gaan, familieleden die de bankrekening van
hun vader of moeder plunderen, maar je hebt
ook mildere vormen. Je bent mantelzorger, en
denkt, ‘goh, ik kan best wel eens voor mezelf
de boodschappen betalen’. Of een dochter die
vindt dat ze wat extra’s heeft verdiend omdat ze
zoveel voor moeder doet, of vindt dat ze nog iets
tegoed heeft omdat vader vroeger niet goed voor
haar heeft gezorgd. Veilig Thuis komt in beeld
bij gevallen waarin sprake is van een directe
afhankelijkheidsrelatie. Dan gaat het bijna altijd
over familie of een mantelzorger.”

WIE HEBBEN DE PINCODE?

Meldingen komen via verschillende kanalen
binnen bij Veilig Thuis. Via de huisarts, de
bewindvoerder, de familie, de buren of anoniem.
En soms gaat het om heel forse bedragen:
dan is bijvoorbeeld de hele spaarrekening
leeggehaald, of staat er ineens geen geld meer
op de lopende rekening. Cathelijne: “Als we een
melding binnenkrijgen, brengen we in beeld
hoe zelfstandig iemand is. Qua verzorging,
boodschappen, medisch, en ook financieel.
Snappen mensen nog hoe het allemaal gaat?
En als ze zaken hebben uitbesteed, hebben ze
dan zicht op wat ermee gebeurt? Wie heeft de
pincodes, wie heeft de pasjes? We hebben het
uitgangspunt dat we de ouderen alleen willen
spreken. Eventueel met een hulpverlener. Soms
wordt dat heel moeilijk, zeker als die oudere wilt
dat die zoon of dochter er bij is. We kunnen ze
niet dwingen.”
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Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u een leuke attentie bij binnenkomst op de markt.

gelukszaaiers
gezocht
vrijwilligersmarkt
Fontys Hogescholen Stappegoor
Gebouw P1, 15:00 - 18:00

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

19 maart
www.vrijwilligerstilburg.nl

www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Rit reserveren: 0900-0595
Informatie en klantenservice: 0900-7755862

INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN

“Mensen die met grote veranderingen te maken krijgen,
zoals ziekte, of overlijden van een partner zijn vaak het
meest kwetsbaar,” legt Cathelijne verder uit. “De man deed
bijvoorbeeld altijd de administratie en is er nu niet meer. Bij
zulke ingrijpende gebeurtenissen weten mensen het vaak
even niet meer. Maar het kan ook zijn dat mensen cognitief
achteruit gaan omdat ze ouder worden.” Toch zijn er genoeg
gevallen waarbij de slachtoffers zich wel degelijk bewust
zijn van wat er gebeurt. Cathelijne: “Die mensen weten het
vaak wel, maar ze vinden het gênant om het te vertellen,
ze schamen zich ervoor, of het is vaak hun enige sociale
contact. Dan kiezen ze ervoor het zo te laten, want dan komt
er in ieder geval nog iemand. Dat is schrijnend.”

EEN PAAR TIPS

Praktische tips dan: ze zijn er genoeg. “Ik denk dat we
met zijn allen moeten proberen om mensen uit hun
isolement te laten komen en ze minder afhankelijk te laten
worden van die ene persoon. Kijk naar activiteiten van
vrijwilligersorganisaties waar je kunt aansluiten. En heb
gesprekken met anderen over jouw financiële situatie.
Aan wie geef jij je pasjes en pincode allemaal? Maak het
bespreekbaar, ook bij de familie. Als je voor veel dingen
maar van één persoon afhankelijk bent, dan wordt het heel
klein. Probeer je netwerk iets groter te houden.”
Ook op het gebied van bankzaken heeft Cathelijne
suggesties. “Probeer zicht te houden door je bankafschriften

op te laten sturen, pas je limieten aan, laat zoveel
mogelijk bedragen automatisch afschrijven, maar ga
vooral het gesprek aan met je bank. Zij hebben speciale
ouderencoaches. Geef aan dat je wat kwetsbaarder wordt
en vraag wat je daar op financieel gebied aan kunt doen.
De bank heeft een zorgplicht: die willen daar echt graag
in meewerken. Het is sowieso slim om als je wat ouder
wordt na te denken over dit soort zaken. Je kunt een
levenstestament op laten maken waarin je laat opnemen
wie er voor je mag zorgen als je ziek bent, wat er dan met
jouw spullen gebeurt et cetera. Je kunt het ook officieel
regelen door een bewindvoerder. Wil je toch dat één van
de kinderen de financiën doet omdat dat onderling is
afgesproken, deel die afspraken dan met de rest van de
familie.”

ADVIES

“Mensen mogen altijd bellen voor advies,” besluit Cathelijne.
“Of als ze iemand kennen van wie ze het vermoeden hebben
dat er iets goed mis is. In het preventieve stuk adviseren we
ook waar mensen terechtkunnen, zoals organisaties voor
maatschappelijk werk, de bank, het notariskantoor. Die
hebben allemaal iemand die is gespecialiseerd in ouderen.
Als het leed al is geschied, dan is het zaak om zo snel
mogelijk weer de controle te krijgen over de financiën.
Dan kunnen we bewind of zelfs spoedbewind inzetten.”

ZE MAAKTE
IN GOED VERTROUWEN
DE BEDRAGEN OVER
“Ik hoef je pincode niet te weten, oma”, zei Carla nog, “ik kijk wel even de andere kant op.” Een paar maanden later
kreeg oma echter een aanmaning van de woningbouwvereniging en de zorgverzekering op de mat. De bedragen die
automatisch werden afgeschreven, konden al een tijd niet worden geïncasseerd. Oma stond vet in het rood. Haar
limiet van €1.000,- was bereikt. In paniek belde oma schoondochter Moniek. Er waren forse bedragen op naam
van Essent en Schoonenberg afgeschreven maar dat was twee keer gebeurd. Met twee keer een ander rekeningnummer. Kleindochter Carla had wel de goede naam in het overzicht gezet, maar heel sluw, één keer met haar eigen
rekeningnummer erbij. Oma Riet had niks in de gaten, en maakte in goed vertrouwen de bedragen over. Carla had
oma wijsgemaakt dat het extra bedragen waren.’
Monique en haar man zagen tot hun verbazing dat de schuld was opgelopen tot €3600,- en dat ook de
spaarrekening met €9000,- van oma Riet geplunderd was. Kleindochter Carla en haar vriend hadden op gewiekste
wijze haar pincode en pasje ook nog eens ontfutseld. Monique heeft meteen de rekening geblokkeerd en oma heeft
aangifte gedaan tegen Carla en haar vriend. Monique: “Voor de schuld wilden we niet naar de schuldhulpverlening:
we wilden het zelf oplossen. Het plan lukte, binnen acht maanden was oma schuldenvrij. Monique: “We kregen
nog complimenten van de rechter, dat we het zo opgelost hadden.” Door een vormfout zijn de daders uiteindelijk
vrijgesproken. Monique is alerter geworden. “Ik waarschuw ouderen om me heen, dat ze zich niks wijs moeten laten
maken. Sommige ouderen zijn zo naïef. Als je internet niet snapt, ga dan langs de bank voor advies. Die hebben een
speciale helpdesk. Het is triest, maar je kunt niemand vertrouwen, zelfs je eigen familie niet.”
De namen in de kadertekst zijn vanwege privacy redenen gefingeerd.
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Op de kledingafdeling van de kringloopwinkel loop je soms zomaar tegen
een kledingstuk aan waar je al jaren
naar op zoek was maar dat zelfs online
nergens meer te vinden was. Of vind je
een uniek jasje dat nauwelijks gedragen
is en waarmee je wel héél verrassend
voor de dag komt. Steeds meer mensen
gaan dan ook voor de uitbreiding van
hun garderobe naar de kringloopwinkel.
Behalve dat je er mooie tweedehands
spullen kunt vinden, is het ook nog eens
stukken voordeliger voor de portemonnee en beter voor het milieu. In deze
rubriek laten we zien hoe je er met een
Fotografie Dolph Cantrijn | Styling Hans Peters

beperkt budget toch stralend uit kunt
zien. Hanny en Hanneke trappen
“Oud is in” af bij La Poubelle.
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OUD IS IN

Links
Hanneke de Wilde (65)
Interesses 		
Winkelen bij de kringloop, lezen, muziek
luisteren, breien en
diamond painting
Vrijwilligerswerk
Voedselbank
Kiemuur Kookt
Quiet Community
Kleding
Colbert		
Jurk		
Schoenen
Ketting		
Tas		

€ 4,95
€ 4,15
€ 5,15
€ 1,50
€ 4,00

Rechts
Hanny Heuvelink (55)
Interesses 		
Huisdieren (5 katten,
3 ratjes en 2 parkieten)
Boedhhabeelden
Vrijwilligerswerk
Van Harte Resto
Kiemuur Kookt
Quiet Community
Kleding
Colbert		
Jurk		
Schoenen
Ketting		

€ 4,95
€ 3,15
€ 5,15
€ 1,50
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Aangenaam leven
met Het Laar
Bij Het Laar stellen we ons dagelijks de vraag:
wat kunnen we samen doen om er een
aangename dag van te maken? Een dag die
het waard is om geleefd te worden.
Hebt u al kennisgemaakt met onze thuiszorg
en onze dagbesteding?
Bel ons, u bent van harte welkom.
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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DIE WALDDRUM MUSIKANTEN

Kom genieten van de Böhmische klanken en de gezellige
stemmingsmuziek uit Oostenrijk en Beieren tijdens het
voorjaarsconcert van Egerländerkapel “Die Walddrum
Musikanten”. Locatie: De Druiventros, Bosscheweg 11 te
Berkel-Enschot. Zondag 29 maart, aanvang: 14.00 uur.
Entree: gratis.

VOORJAARSCONCERT CANTIQUA

DOE DE MANTELZORGTEST

Mantelzorgers vinden het vaak moeilijk om zelf hulp in te
schakelen. Vaak doen ze dat pas als ze al overbelast zijn.
Terwijl er tal van partijen zijn die ze in hun rol kunnen en
willen helpen. Daarom is de Mantelzorgtest ontwikkeld.
Sinds kort is die ook in Tilburg online. De Mantelzorgtest
geeft inzicht in hoeveel tijd en energie die mantelzorg
kosten. En of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning,
werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest
met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot
mogelijkheden om hulp in te schakelen. De Mantelzorgtest
is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ, met medewerking
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) en wordt ondersteund door Gemeente Tilburg
en samenwerkingspartners uit de stad, waaronder
ContourdeTwern. Doe de Mantelzorgtest op
https://tilburg.mantelzorgtest.nl/

FACTORIUM FESTIVAL

Op zondag 15 maart is de 15e editie van het Factorium
Festival, een grandioos en gratis festival voor de hele
familie. Maak kennis met de Factorium Familie, bestaande
uit cursisten, kunstenaars, docenten, choreografen, musici,
zangers, theatermakers en regisseurs. Zij trakteren deze
middag op een uitgebreid programma vol met eigen werk,
grote en kleine voorstellingen, muziekoptredens, showcases,
cross-overacts, gastoptredens, masterclasses en workshops.
Kom langs en laat je lekker verrassen. Zondag 15 maart, van
13.00 tot 18.00 uur in Factorium, Koningsplein 11a Tilburg.

VRIJWILLIGERSMARKT

Op dinsdag 17 maart organiseren Vrijwilligers Tilburg en
FONTYS de Tilburgse Vrijwilligersmarkt bij de FONTYS
Hogeschool, locatie Stappegoor Tilburg (gebouw P1).
De markt is een aanrader voor iedereen die benieuwd is
naar vrijwilligerswerk en zich wil oriënteren op een leuke
vrijwilligersbaan of korte (eenmalige) klus. Ontmoet
nieuwe mensen, werk aan je netwerk en bouw aan je cv.
Geïnteresseerd? Meld je aan via www.vrijwilligers.tilburg.nl

Op zaterdag 4 april voert Cantiqua Concert de Maria
Magdalena Cantate uit. Kom genieten van dit bijzondere
concert op 4 april om 20.00 uur in Cultureel Centrum De
Schalm (Koningsoord), Trappistinnentuin 77 te BerkelEnschot. Prijs: vvk €15,-, €17,50 aan kassa. Voorverkoop: Lia
de Kok (06-557 78 787), kaartverkoopcantiqua@gmail.com
of www.cantiqua.nl/kaartverkoop.
Cantiqua werkt samen met stichting ‘Vier het Leven’; deze
stichting organiseert culturele activiteiten voor 65-plussers die
niet graag alleen op stap gaan. Zij worden thuis opgehaald
door een gastheer- of vrouw. Info: www.4hetleven.nl

REUNIE FATIMA 1950 – 1970

Op 5 september 2020 organiseren oud-leerlingen van
de Fatimaschool aan de Wethouderslaan een reünie
voor leerlingen uit de jaren ’50 tot ’70 in wijkcentrum
Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32c, Tilburg. Ben je
een van die leerlingen, meld je dan aan voor de reünie.
Aanmelden kan via www.koningshaven.eu: klik op ‘reünie
Fatima 1950 – 1970’. Er liggen ook inschrijfformulieren bij
de receptie van het wijkcentrum. Inschrijven voor de reünie
kost 10 euro. 1 mei moet het bedrag zijn overgemaakt.

MANIFEST OP NAAR NIEUW NOORD

In het Manifest Op Naar Nieuw Noord geven de wijkraden
van Tilburg-Noord aan hoe zij de leefbaarheid in deze wijk
willen verbeteren. Dit manifest wordt ondersteund door
de gemeente en de sociaalmaatschappelijke organisaties
in Noord. De wijkraden organiseren op zondag 19 april
de Manifestatie Nieuw Noord op het marktplein van
het Wagnerplein. Er is een food-court, er zijn interviews,
discussies, een informatiemarkt en muzikale optredens.

WANDELING VOOR MENSEN IN ROUW

In 2020 organiseren enkele professionals uit de uitvaarten verliesbegeleiding vier wandelingen voor mensen in
de rouw, onder de naam Vierseizoenenwandelingen. De
eerstvolgende wandeling is op zondag 19 april, daarna
op 28 juni en 11 oktober. De wandeling start om 10.00
uur vanaf Natuurpoort Roovertsche Leij (Goirle) en is
ongeveer 7 kilometer. Deelname: vrijwillige bijdrage. Heb
je een dierbare verloren en wil je graag meewandelen?
Meld je dan aan voor de Vierseizoenenwandeling(en) via
vierseizoenenwandeling@gmail.com of 013 - 592 00 48.
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THUISADMINISTRATIE
SCHEPT ORDE EN BRENGT
OPLUCHTING
Sinds zeven jaar hebben Humanitas Midden-Brabant
en ContourdeTwern een deel van hun activiteiten
gebundeld in Thuisadministratie. Tilburgers die hulp
nodig hebben bij het op orde brengen van hun
administratie of vragen hebben over een formulier,
kunnen bij Thuisadministratie terecht. Wekelijks houden
ze spreekuren in zes verschillende wijkcentra. En als het
nodig is, komen de vrijwilligers zelfs bij de mensen thuis.
In gesprek met Emma Hoogerwerf en Harrie Schuuring,
coördinatoren van Thuisadministratie.

Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Freepik.com

“Waar we in onze beginjaren nog zo’n honderd mensen
op jaarbasis hielpen, moet je nu al richting duizenden
gaan denken,” begint Harrie Schuuring. “Zo’n zes- a
zevenhonderd deelnemers bezoeken we thuis, de rest
komt langs op één van onze spreekuren. We helpen
mensen met het op orde brengen van hun administratie,
als ze financiële vragen hebben, of een formulier niet
begrijpen. De basisvraag is in de afgelopen jaren niet
veranderd, de problematiek eromheen wel. De gemeente
had hier vroeger zelf een dienst voor, die is er nu niet
meer. Doordat de overheid zich meer terugtrekt, zijn
de hulpvragen bij ons fors gegroeid.”

ZELFREDZAAM MAKEN
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Doordat Thuisadministratie verschillende
hulpvarianten biedt, kan ze maatwerk bieden. Het
formulierenspreekuur is er voor mensen die moeite
hebben met het invullen van een formulier of het
begrijpen van een brief. Bijvoorbeeld over kwijt-

schelding gemeentelijke belastingen, bijzondere
bijstand, Meedoenregeling of aanvragen van toeslagen. Thuisadministratie is er voor mensen die moeite
hebben met het ordenen of op orde houden van de
administratie. Vrijwilligers helpen de papierwinkel op
orde te brengen en alles op te bergen. Voor vragen
die iets meer begeleiding nodig hebben, komen de
vrijwilligers op huisbezoek. Harrie: “Het doel is om de
mensen zelfredzaam te maken. We werken met kopstaart-trajecten met een richtlijn van een jaar. In die
termijn leren we hun zelf de administratie op orde te
houden. Soms zit de ondersteuningstijd erop maar zijn
mensen nog echt niet zelfredzaam.” Emma: “Wanneer
mensen wat meer tijd nodig hebben om het te leren,
of nog te maken hebben met andere problemen, dan
kunnen we wel wat langer in beeld blijven. En mensen
kunnen ook na die periode nog altijd naar de spreekuren
toe.”

RARE REGELGEVING

De doelgroep is net zo divers als de vragen waarmee
Thuisadministratie te maken krijgt. Emma: “Je bent snel
geneigd te denken dat het om minima draait. Maar
heel vaak is het zo dat er iets in iemands leven gebeurt,
een levensevent, waardoor mensen in de problemen
komen. Dat kan op allerlei vlakken zijn: overlijden, ziekte,
echtscheiding. Maar het kan ook dat iemand het nooit
geleerd heeft.” Harrie: “We merken ook dat een steeds
groter wordende groep de wijze van regelgeving hier
nog niet zo goed kent. Wij vinden het normaal dat als
je een rekening van tien euro niet betaalt, je op een
gegeven moment honderden euro’s boete moet betalen.
Mensen uit een andere cultuur begrijpen dat niet. ‘Als ik
jou die tien euro heb betaald, dan heb ik toch gedaan
wat ik moet doen? Waarom moet ik dan nog zo’n hoge
boete betalen?' Dat een derde partij daar zo’n groot
bedrag van maakt is moeilijk uit te leggen. Helemaal als
dat de overheid zelf is.”

TAAL IS VAAK EEN BARRIÈRE

Behalve de Hollandse bureaucratie, is taal steeds vaker
een barrière. Harrie: “Dan staat er bijvoorbeeld in een
brief van de zorgverzekeraar ‘Te betalen aan u’ maar dan
denken mensen dat ze dat bedrag zelf moeten betalen.
In zulke gevallen veranderen de tranen van verdriet
als snel in vreugdetranen maar het levert onnodige
spanningen op. De stress die mensen krijgen als ze het
idee hebben dat ze een groot bedrag moeten betalen
kan heel hoog oplopen. Dat is eigenlijk niet nodig en
frustreert nogal eens.”

EEN HEEL EENVOUDIGE INGREEP

Positieve verhalen zijn er ook volop. Zoals de oudere
dame die een beroep deed op ondersteuning aan huis.
Emma: “Onze vrijwilliger verbaasde zich over haar vraag,
want het ging om een eenvoudige brief. Hij nodigde
haar uit voor een bezoek aan het spreekuur bij het
wijkcentrum. Ze ziet daar buurtgenoten een kop koffie
drinken en is daar nu iedere week te vinden. Je haalt
iemand zijn huis uit met een heel eenvoudige ingreep.”
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Lunchroom Carrousel
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geeft u ons
een tweede leven
via La poubelle?

Pannetje Kip

Kipreepjes met wokgroenten in een zoet
Oosters sausje, geserveerd met friet,
bakje salade en een kopje tomatensoep

van 11,95

ÓÓK BOEDELRUIMINGEN
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.
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• Deze bon kunt u inleveren t/m 30 april 2020
• De keuken is iedere dag geopend tot 17.00 uur
• Op donderdag is de keuken geopend tot 20.30 uur
• Deze bon is ook geldig voor twee personen
• Reserveren is niet mogelijk / Wij zijn iedere zondag open

En maken daarna andere mensen weer blij
met uw spullen!

INFO: 013 543 92 22

Schouwburgring 1
5038 TK Tilburg
013 - 5350030

WWW.LAPOUBELLE.NL
Goederenbank



MAAK VAN JE OUDE DAG
EEN NIEUWE DAG

ZORG WAAR U ZICH GOED BIJ VOELT

Naarmate u ouder wordt, verandert uw leven. Dat heeft gevolgen voor waar en hoe u woont. Liever houdt u
het allemaal bij het oude, maar soms is het tijd voor een verandering. De Wever maakt van die verandering
een verbetering. Wij ondersteunen u bij die verandering en helpen u bij het vinden van de zorg die het
beste bij u past. Stel ons al uw vragen, zodat wij weten wat u belangrijk vindt. Zo krijgt u van ons de zorg
en ondersteuning waarbij u zich goed voelt.
Kijk op dewever.nl voor meer informatie.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Vanwege de toename in het aantal hulpvragen is
Thuisadministratie ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Harrie: “Momenteel hebben we er 89. Nieuwe vrijwilligers
krijgen allemaal een basiscursus thuisadministratie: deels
online, deels live. In de live cursus zoomen we in op
welke dilemma's er zijn, hoe je grenzen moet bewaken,
en hoe je mensen in beweging kunt krijgen.” Emma: “Als
we naar de Tilburgse situatie kijken, gaat het om hoe het
sociaal netwerk in Tilburg is georganiseerd, en wat de
samenwerkingsafspraken daarin zijn, in het bijzonder
met schuldhulpverlening. We verwachten van onze
vrijwilligers wel dat ze thuis de zaakjes op orde hebben
en dat ze dat op een ander kunnen projecteren zodat
die er uiteindelijk iets van kan leren. Want dat is het
belangrijkste.”
Wil je vrijwilliger worden bij Thuisadministratie?
Meld je dan aan via www.thuisadministratie.info of
bel naar 013 - 549 86 46 (AdviesPunt).

WIL JE ONDERSTEUNING?

Meld je dan aan via www.thuisadministratie.info. Daar
vind je ook informatie over tijden en locaties van de
spreekuren. Bellen kan ook: 013 - 549 86 46.
In gesprek met een medewerker van Thuisadministratie

Een half uurtje op het spreekuur van Thuisadministratie in wijkcentrum

SPREEKUUR
OP DE
YPELAER

De Ypelaer laat zien dat er een grote behoefte is aan de hulp bij het
invullen van formulieren en het beantwoorden van brieven. De vier
vrijwilligers hebben binnen vijf minuten allemaal een of twee deelnemers aan hun bureau zitten. Een echtpaar wil graag hulp bij het
aanvragen van de Meedoenregeling. Binnen tien minuten staan ze
buiten: Susette heeft hen geholpen de benodigde formulieren in te
vullen. Terwijl vrijwilligster Wil met CZ aan de telefoon hangt omdat
haar deelnemer denkt dat zijn verzekeringspasje niet meer geldig is - dat
blijkt wel het geval - helpt Harry Mohammed met het online invullen
van een schadeformulier: hij heeft zijn mobiele telefoon van acht hoog
naar beneden laten vallen. Twee tafels verder is Ad samen met Khalid,
die vloeiend Arabisch, Nederlands en Frans spreekt, in gesprek met
een echtpaar dat een brief van de IND heeft gehad. Daarin staat dat
mevrouw binnen een week bewijsstukken moet insturen met betrekking
tot haar kinderen: veel te krap oordeelt Ad op basis van zijn ervaring.
Ter plekke regelt hij het uitstel en maakt meteen een afspraak bij het
Juridisch Loket.
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CONTACT
Ik ben op zoek naar een vrouw tussen de 40 en 60
jaar die mij wil begeleiden naar bezoeken aan artsen,
ziekenhuizen enzovoort. Graag in het bezit van
een redelijk grote auto in verband met vervoer van
een hoge rollator. Ongeveer 1 keer per week, 3 uur.
Vergoeding middels persoonsgebonden budget. Voor
informatie of aanmelden contact via 013 455 18 46.
Gezocht: 68-jarige racefietser zoekt een racefietsmaatje
voor middellange tochten (35 à 60 km). Door een
operatie aan mijn enkel houd ik 25 km per uur niet lang
vol omdat ik dan voluit op de pedalen moet. Wie gaat er
gezellig mee? Reacties onder nummer 2020-1-1
69-jarige homofiele man zoek maatje om de
eenzaamheid tegen te gaan. Ik houd ervan om gezellige
dingen te doen zoals fietstochten maken, wandelen,
kletsen over wat je bezighoudt en op zijn tijd een
‘vrijafje’ (drankje), ben ook geïnteresseerd in cultuur.
Wil jij dit ook? Schrijf me dan onder nummer 2020-1-2

TE KOOP |
AANGEBODEN | GEZOCHT
Voor mijn kampeerbus zoek ik een plekje waar ik de bus
af en toe kan stallen. Het liefst overdekt maar dat is niet
noodzakelijk. Uiteraard tegen een redelijke vergoeding.
Reacties via 06 405 91 412.
Wilt u in een gezellig orkestgezelschap komen spelen?
Dan bent u van harte welkom. We spelen diverse genres
(geen carnaval) en repeteren op donderdag van 20.00
– 22.00 uur op volkstuincomplex Hoflaan. We zijn met
name op zoek naar spelers op de trompet, saxofoon,
klarinet en bariton|tuba. Heeft u ervaring en zin?
Zeg het Wim! wvddries@hotmail.com
Op zoek naar een mooie vrijwilligersfunctie? KBO
Tilburg telt 21 afdelingen. Bij meerdere afdelingen
kunnen we hulp gebruiken. Een bestuursfunctie of
hulp bij activiteiten? U bent van harte welkom,
speciaal bij KBO-afdeling Groeseind, die huist in
wijkcentrum De Baselaer. U kunt zich aanmelden
via kbokringtilburg@gmail.com
Fietsendrager te koop. Spinder Hawk (voor 2 fietsen)
met verlichting. Prijs € 75,00. Info: 013 - 463 34 23.
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Voor mijn carnavalsmuseum ben ik op zoek naar de
45-toeren singeltjes van Het Blérconcours
1965 t/m 1975 om mijn serie compleet te maken.
Kunt u me helpen? Contact via 013 - 542 61 07
Hebt u zin in een sportief uurtje? Iedere woensdagmiddag van 14.00 -15.00 uur kunt u aansluiten om
onder begeleiding spierversterkende oefeningen mee
te doen. Leeftijd ca. 65 jaar. Een proefles is mogelijk,
u bent van harte welkom. Beneluxlaan 2.
Informatie via 013 -536 41 16.
Gratis af te halen: doos met theezakjes van de
hobbyist. Inlichtingen: 06 466 96 292.
Voor de verzamelaar van blikken dozen van snoep,
koek, koffie etc. Drie verhuisdozen vol! Interesse?
Bel met 06 200 51 703.

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

Linedancegroep in wijkcentrum Het Kruispunt heeft op
vrijdagmiddag nog plaats voor extra dansers. Heeft u in
het verleden gelinedancet en wilt u dat weer oppakken?
Sluit dan gezellig aan. Voor meer informatie kunt u een
e-mail sturen naar elswieland14@gmail.com
Verzamelaar van oude kerstballen is nog op zoek naar
kerstballen uit de jaren ’50 en ’60. Kunt u me (tegen een
kleine vergoeding) hieraan helpen? Tel. 06 127 28 221.
Fijne en gezellige jeu de boulesvereniging de Reeshof
zoekt nieuwe leden. Wij spelen iedere woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur aan de Vlashoflaan 146
Tilburg. Komt u eens een kijkje nemen? U bent
van harte welkom.
Aangeboden; een 8-tal kleine multobanden met
munten uit Europa en overige landen. Ook nog
af te halen een partij wijnflesetiketten.
Informatie 013 - 570 53 96.
Batavus damesfiets te koop. Zwart met handremmen,
drie versnellingen, een half jaar gebruikt. Nieuwprijs
€ 549 mag weg voor € 250. De fiets is van mei 2017.
Contact via 06 426 82 270.
Ik – mevrouw Smulders - ben op zoek naar kleding
(maat 48/50) en schoenen (maat 44) voor mezelf.
Contact via 013 -571 10 31.

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.
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DE PASSIE VAN…
MAURICE VAN DRAANEN
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Hij maakte diverse figuren en objecten na
uit films, waaronder drie E.T.’s en vijf volledig
geüniformeerde gorilla’s uit de blockbuster
‘Planet of the Apes’. Daarnaast tal van dieren,
waaronder vijf bavianen, één mandril en 105
raven of kraaien. En nu heeft hij zich voor het
eerst gewaagd aan de kop van een leeuw.
Liefst 84 werkdagen zijn erin gaan zitten en het
resultaat is even schitterend als verbluffend.

AUSTRALIË
Maurice van Draanen (1961) is iemand met
bijzondere talenten. Je kunt hem animalier
noemen, een beeldend kunstenaar die zich
gespecialiseerd heeft in de realistische weergave
van dieren. Hij kan met weinig geld en veel
creativiteit mooie dingen maken. Afvalmateriaal
en spullen uit de kringloop en doe-het -zelf-zaken
zijn z’n grondstoffen. Maar eindeloos geduld, een
grote liefde voor dieren, en een buitengewone
toewijding vormen zijn belangrijkste ‘brandstof’.
Maurice is een selfmade man. Zijn leerschool was
niet op de laatste plaats Australië waar hij vijf keer
voor kortere of langere tijd verbleef. Maar ook
werkte hij onder meer bij de Fraters van Tilburg,
de Efteling en het Safaripark van de Beekse
Bergen. Op de vraag hoe hij ooit begonnen is met
dieren na te maken, gaat hij terug naar de jaren
zeventig toen hij op tv ‘Planet of the Apes’ zag. Hij
werd er door ‘aangestoken’, werd grimeur bij het
amateurtoneel, kreeg van Nederlandse cineasten
opdrachten voor special effects en begon op
zekere dag voor zichzelf ‘mini-aapjes’ te maken.

NEPROTSEN
Wie de wilde dieren van Van Draanen zelf wil
zien, kan het beste naar De Oliemeulen, waar hij
parttime werkt. Het Tilburgse reptielenmuseum
annex kleinschalige dierentuin heeft veel aan hem
te danken. Het gaat daarbij niet alleen om diverse
knap nagemaakte dieren maar bijvoorbeeld ook
om het vervaardigen van een grote hoeveelheid
neprotsen voor de terrariums van de reptielen.
Ook een aantal schilderijen blijkt van zijn hand.
Met een beetje geluk tref je de maker aan. En
wie hem aan de praat krijgt, moet de tijd nemen.
Want hij heeft heel wat te vertellen. Inmiddels is
Van Draanen alweer bezig met zijn tweede leeuw.
“En deze keer een volledige leeuw,” zegt hij. De
eerste aanzet tot het enorme lijf staat al bijna tot
het plafond reikend in zijn keuken...
Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie
in deze rubriek staan? Stuur dan een berichtje
naar dedraad@contourdetwern.nl.

Tekst | Fotografie Joep Eijkenss
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QUIET VERZACHT ARMOEDE
VAN 4.000 TILBURGERS
Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Quiet

O

p 17 oktober 2020 viert de Quiet Community Tilburg haar eerste lustrum.
Vijf jaar geleden op Wereldarmoededag werd de stichting opgericht, ongeveer
twee jaar nadat Quiet-bedenkers Anton Dautzenberg, Ralf Embrechts en Nick
J. Swart in een oproep aan alle welgestelden uit de Quote 500 een brandbrief
hadden geschreven. Of ze een beroep mochten doen op de kennis, inventiviteit en het
ondernemerschap van de rijken om zo de armoede in de stad op te lossen. Nog geen vijf jaar
later zijn er bijna 4.000 Tilburgers aangesloten bij Quiet, zijn er community’s in tien steden
en dorpen verspreid over Nederland, en zijn er volop plannen voor uitbreiding. In gesprek
met de trotse voorzitter van Quiet Tilburg, Stefan Jansen.

"Welgeteld twee antwoorden kregen de founding
fathers destijds op de vijfhonderd brieven," begint
Stefan zijn verhaal. "Dirk Lips en Harry Hilders.
Zij reageerden positief op de brief en hebben
toegezegd het initiatief te ondersteunen met een
substantieel bedrag per jaar en hun kennis en
ervaring in te zetten om armoede te bestrijden. Ze
hebben het hele denkproces mee doorlopen. In
samenwerking met Dirk en Harry is bijvoorbeeld
het community-idee ontstaan en is het online
platform bedacht waarop aanbieders van
producten en diensten en Quiet-members elkaar
kunnen vinden."

HET MAAKT NIET UIT
WAAR JE VANDAAN KOMT
Op het online Quiet-platform bieden ruim
vierhonderd lokale sponsoren hun gratis
producten en diensten aan aan zo’n 1.300 Tilburgse
Community-members. Die members zijn van alle
leeftijden en achtergronden, en kunnen alleen
zijn of een gezin hebben. In totaal worden zo’n
vierduizend Tilburgers bereikt. Stefan: "Wat ik
het mooie vind aan Quiet, is dat het bij ons niet
uitmaakt waar je vandaan komt of tot welke
groep je behoort. Het criterium is dat je het
financieel moeilijk hebt. De members komen
bij ons op doorverwijzing van één van onze

partnerorganisaties Feniks, IMW, Stichting Leergeld,
de Voedselbank en sinds dit jaar ook Traverse. De
organisaties die naar ons doorverwijzen toetsen de
financiën en het inkomen. Wij doen dat vervolgens
niet opnieuw, maar werken vanuit vertrouwen. Als
je hier via hen komt, dan ben je van harte welkom.
We proberen ons systeem te laten werken voor
zoveel mogelijk mensen."

ZES GELUKSMOMENTEN PER JAAR
"Het ideaal is uiteindelijk om mensen uit de
armoede te helpen, maar dat is niet hetgeen waar
wij ons 100% op focussen", gaat Stefan verder.
"Wij proberen de armoede van mensen te
verzachten door ze tijdelijk minder stress te laten
ervaren. Door ze zes keer per jaar een product
of dienst aan te bieden waar ze blij van worden.
Nieuwe spullen voor in de keuken, eindelijk een
goed matras of bed voor hun kind, een bezoek
aan de kapper, de concertzaal of zelfs de Efteling.
Dat ze zelf een keer vrienden mee uit eten kunnen
nemen in plaats van dat ze altijd worden gevraagd.
Armoede zorgt voor idioot veel stress. Mensen
zijn alleen maar bezig met hoe kan ik eten, hoe
kan ik de huur betalen, welk gat moet ik nu weer
vullen? Bij ons krijgen ze zes keer per jaar een
geluksmoment waardoor ze minder stress ervaren.
Daar hebben ze ook echt iets aan."
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IK BEN EEN TROTSE MEMBER
Behalve de bemiddeling tussen de producten en
diensten van de sponsoren en de afnemers daarvan
biedt de Quiet Community nog meer. Er kwamen
al eerder twee glossy magazines uit, de Quiet 500.
Daarnaast is er iedere dinsdagochtend een inloop.
Stefan: "Iedereen die dat wil, kan gewoon komen.
Er komen altijd tussen de zestig en tweehonderd
mensen: dat is echt een ontmoetingsplaats voor
mensen die gewoon zichzelf kunnen zijn, die kunnen
zeggen 'ik ben member, ik ben er trots op'. Ze krijgen
een kop koffie en praten met elkaar. We organiseren
er bovendien regelmatig iets leuks omheen, zoals een
optreden, informatie van een organisatie of activiteit.
We vinden het superbelangrijk dat mensen elkaar
hier ontmoeten en over de drempel komen. Dat is
het eerste kleine stapje wat mensen kunnen zetten
voordat ze volgende stappen zetten."

het gebied van inkomen; we zijn aan het kijken
hoe we in de toekomst iets met Nederlandse
taal kunnen gaan doen, we voeren gesprekken
met Schuldhulpverlening van de gemeente of
we daar dingen voor onze members kunnen
doen… Kortom, we zijn volop in beweging. Net
als de Grote Clubactie zijn we een Tilburgs goede
doeleninitiatief dat is uitgewaaierd over heel
Nederland en dat goed op de kaart staat. Net als
de gemeente zijn we daar zelf heel trots op."

MENSEN ERVARING LATEN OPDOEN
Een van die volgende stappen is bijvoorbeeld om ze
vrijwilliger te maken bij Quiet. Inmiddels zijn er zo’n
zestig vrijwilligers bij Quiet actief. In het belteam,
als ondersteuning van de communicatie of als hulp
in de huishoudelijke dienst. Stefan: "We brengen
onze vrijwilligers en members ook in contact met
organisaties waarmee we samenwerken. Als ze daar
een succesvol traject doorlopen, dan kan het best dat
ze een baan vinden, hun zelfvertrouwen opkrikken of
van de schulden afraken. Nogmaals, we pretenderen
de armoede niet op te lossen, maar door mensen
ervaring op te laten doen als vrijwilliger helpen
we ze wel een stapje in de goede richting. We zijn
bovendien als organisatie enorm blij met de inzet van
al die vrijwilligers."

CONTINUÏTEIT
De behoefte in Tilburg blijft groot schetst Stefan.
"We zouden volgend jaar zo duizend members
kunnen inschrijven die allemaal getoetst zijn,
dat is geen probleem. De groep die alleen al bij
schuldhulpverlening van de gemeente zit is heel
groot: dat zijn er duizenden. Die mensen hebben
het gewoon zwaar. Jaarlijks is er bij ons echter ruimte
voor zo’n driehonderd nieuwe members. Meer kunnen
we op dit moment niet aan. We willen graag dat
elke member een persoonlijke inschrijving krijgt en
iedere twee maanden een aanbieding krijgt voor een
product of dienst. Dat zorgt ervoor dat elke member
voor ons een gezicht en verhaal heeft, dat ze in beeld
blijven en dat ze zich betrokken blijven voelen."

TILBURGS TROTS
Plannen voor komende tijd zijn er nog genoeg. Stefan:
"We gaan dit jaar weer een training opzetten met
onze partnerorganisatie Krachtcentrale013 onder
de noemer 'Hoe zet ik volgende stappen in mijn
leven'. Dat kan zijn op het gebied van wonen of op
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Quiet-vrijwilliger Shirley

QUIET COMMUNITY TILBURG
HOFLAAN 23 | 5044 HA | TILBURG
T 013-782 01 02
WWW.QUIET.NL /TILBURG
Quiet is genomineerd voor de
Nationale Vrijwilligersprijzen.
Stem ook op Quiet via
https://www.nov.nl/nationalevrijwilligersprijzen.
Stemmen kan tot 22 maart.

BEZORGERS GEVRAAGD

We zijn op zoek naar twee nieuwe bezorgers. In 2020 verschijnt
De Draad nog vier keer. Op vrijdag bezorgen wij de pakketten met
De Draad bij u thuis. U hebt een week de tijd om De Draad aan de
hand van een adressenlijst te bezorgen. Er is een wijk in Oud Noord
van ca. 935 adressen vrijgekomen, de bezorgvergoeding voor
deze wijk is ongeveer € 70,00. Ook is er een wijk in de Reeshof van
ca 1.545 adressen vrijgekomen, de vergoeding hiervoor is € 115,00.
Voor meer informatie mail met brigitteschoggers@contourdetwern.nl

COLOFON
Hoofdredactie
Etiënne van Breugel
Redactioneel
Etiënne van Breugel
Joep Eijkens
Betty Montulet
Hans Peters
Puzzelcorner
Concept & Creatie

REAGEREN OP DEZE DRAAD?

Neem contact op met de redactie van De Draad, Spoorlaan 444,
5038 CH Tilburg of postbus 3078, 5003 DB Tilburg, T 013 583 99 99
of E dedraad@contourdetwern.nl
Kijk ook op onze website, www.dedraadmagazine.nl of volg
ons op Facebook www.facebook.com/dedraadmagazine.

Dennis Buster
Fotografie
Dolph Cantrijn (cover)
ContourdeTwern
Joep Eijkens
Freepik.com
Guido Koppes
Hans Peters

DE VOLGENDE DRAAD

De tweede editie van De Draad in 2020 wordt verspreid tussen
15 en 22 mei. De kopij voor die editie sluit op vrijdag 3 april.
Wilt u De Draad niet meer ontvangen, mail dan uw naam en
adres naar dedraad@contourdetwern.nl.

DE JUISTE OPLOSSING

van de puzzel in De Draad nummer 5 (2019) was: CREATIVITEIT.
De twee gelukkige prijswinnaars zijn: Mevrouw J. Moeskops - Hamers
en mevrouw R. Laan, beiden uit Tilburg.
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Quiet
Shutterstock
Acquisitie
Hans Peters
Oplage:
37.500 exemplaren
Verspreiding:
Vrijwilligers ContourdeTwern /
Diamant-groep
Drukwerk
Moderna Printing

WAT U NOG MOET WETEN

Cover:

Dit is De Draad nummer 1, 2020, jaargang 6. 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 redactie acht
zich niet verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten van
derden zoals in nieuwsberichten en advertenties.

Marius de Jong | Met dank aan

BEREIK ALLE 60-PLUSSERS VAN TILBURG, BERKEL-ENSCHOT
EN UDENHOUT (OPLAGE 37.500 EXEMPLAREN) EN ADVERTEER
IN DE DRAAD!

KBO Kring Tilburg

Bel 013 583 99 99 en vraag naar Hans Peters of
E dedraad@contourdetwern.nl

De Gunst Mode
Met dank aan de
samenwerkende partners:
ContourdeTwern
Gemeente Tilburg
La Poubelle
SMO Traverse
Thebe
De Wever
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Mijn moeder
heeft mij nodig.
Maar niet om haar
administratie te
doen

Zorgen voor iemand die dichtbij je staat, kan heel
prettig zijn voor allebei. En veel voldoening geven!
Maar het is ook goed om af en toe stil te staan
bij wat je allemaal doet… En wat iemand anders
zou kunnen overnemen!
De Mantelzorgtest helpt je om een goede balans
te vinden tussen zorg voor jouw naaste en tijd
en aandacht voor jezelf. Doe de test, zie wat je
allemaal doet en krijg direct hulp in de buurt.

Sta eens stil bij wat je allemaal doet

Doe de Mantelzorgtest en kijk
voor hulp in de buurt
Want ook jij doet ertoe

tilburg.mantelzorgtest.nl

