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Ondanks
de dementie, is mijn
vrouw mij nog niet
vergeten.
Het punt is: soms
vergeet ik mijzelf.

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

Beste lezer,
We waren de productie van deze editie nog
maar net opgestart toen het coronavirus ook
Nederland bereikte en de overheid drastische
maatregelen moest nemen om het virus te
beteugelen. Oké, een interview moest plots
telefonisch of via beeldbellen in plaats van
op locatie, onze fotografen moesten hun
werkwijze aanpassen aan de anderhalvemeter-maatschappij, en een paar artikelen
die eigenlijk al klaar waren, wilden we toch
een corona-invalshoek meegeven. We werken
vanuit huis: een beetje aanpassen maar eigenlijk
valt het allemaal reuze mee.
Veel ingrijpender is het voor een grote groep
ouderen die eenzaam is, geen bezoek meer mag
hebben in het verzorgingstehuis, of de mensen
die niet meer naar buiten kunnen - of durven
– om de hond uit te laten, boodschappen te
doen of naar de apotheek te gaan. Denk aan
al die mantelzorgers die extra uren moeten
draaien omdat de dagbesteding dicht is of aan
alle kwetsbare bewoners die de verstrekkende
gevolgen allemaal niet kunnen overzien. Hoe
erg is het voor mensen die geen behoorlijk
afscheid hebben kunnen nemen van een
familielid of een naaste? Dit nare virus heeft
verstrekkende en soms fatale gevolgen.
Naast de ellendige gevolgen van corona zijn
er ook positieve kanten. Nog nooit was de
saamhorigheid in Nederland zo groot. Wat een
veerkracht! Het is geweldig om te zien dat een
hele grote groep mensen klaar staat om voor
die ander te zorgen. Een enorme pluim voor het
personeel in de zorg. Maar ook voor alle sociaal
werkers, buurtondersteuners, mantelzorgers
en vrijwilligers die zich 24 uur per dag, 7 dagen
per week inzetten voor de samenleving en in
no time hun dienstverlening en aanbod weten
aan te passen. In deze Draad laten we zien hoe
wendbaar we zijn als het er op aankomt.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
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Initiatiefnemer Rob Haen

FYSIEK OP AFSTAND,
SOCIAAL DICHTBIJ
Alle inwoners van Tilburg en omstreken kunnen met hun grote of kleine vragen terecht bij
het AdviesPunt van ContourdeTwern. Of ze nu hulp nodig hebben met boodschappen, op
zoek zijn naar iemand voor een luisterend oor, advies willen over formulieren of geldzaken,
of ondersteuning willen bij een nieuw vrijwilligersinitiatief. Nuria van Aart is teamcoördinator
bij ContourdeTwern en legt uit hoe ContourdeTwern het dienstenaanbod voor ouderen en
kwetsbaren in coronatijd inzet.

Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Dolph Cantrijn

Nuria van Aart: “Nu de buurthuizen en wijkcentra
gesloten zijn en medewerkers en vrijwilligers
van ContourdeTwern en andere organisaties
vaak niet meer bij mensen thuis kunnen komen,
bieden we vooral hulp op afstand. Vanaf de
eerste week dat onze buurthuizen en wijkcentra
dicht zijn gegaan, hebben onze medewerkers
en vrijwilligers actief contact gezocht met
de bewoners die altijd aan onze activiteiten
deelnemen of met wie ze op een andere manier
in contact zijn. Daarnaast hebben we de inzet
op ons telefonisch meldpunt, het AdviesPunt,
opgeschaald.”
Waar het ouderen betreft, is de inzet van
ContourdeTwern vooral gericht op het
voorkomen van dreigend isolement en op het
bieden van concrete oplossingen, perspectief
en ontspanning. Het AdviesPunt, waar iedereen
terecht kan met zijn of haar vragen, speelt
daarin een centrale rol. Nuria: “We inventariseren
alle vragen die telefonisch of per mail bij ons
binnenkomen. Daarna zetten we die vragen
als het nodig is gericht uit. Dat kan bij een
medewerker of een collega in de wijk zijn,
of bij een van de organisaties met wie we
samenwerken; afhankelijk van de vraag.”

LUISTEREND OOR

Het type vragen dat bij het AdviesPunt
binnenkomt is divers. Nuria: “Soms bellen
mensen gewoon even om contact te zoeken, dan
hebben ze behoefte aan een luisterend oor. Dan
attenderen wij ze bijvoorbeeld op een belmaatje

>

of de Luisterlijn die 24 uur per dag bereikbaar is.
Weer een ander belt om zich aan te melden voor
een maaltijdenservice, of om zijn angst met ons
te delen. Bij het AdviesPunt zorgen we ervoor
dat de vraag op de juiste plek terechtkomt. Onze
medewerkers zijn er op getraind om signalen
op te vangen: soms blijkt er namelijk meer aan
de hand te zijn dan waar de mensen in eerste
instantie voor bellen.”

IN DIRECTE VERBINDING

Het aantal vragen dat bij het AdviesPunt binnenkomt sinds de coronacrisis uitbrak, ligt op meer
dan honderd per dag. Het merendeel van die
vragen komt telefonisch binnen, de rest via
mail. Nuria: “In drukke perioden hebben we drie
vaste medewerkers die de telefonische vragen
beantwoorden: twee medewerkers direct en
één in de achterwacht, die de vragen waar wat
meer uitzoekwerk voor nodig is behandelt. Die
medewerkers werken allemaal vanuit huis. Bij
urgente zaken nemen de medewerkers die de
telefoontjes beantwoorden direct contact op
met medewerkers in de achterwacht of met
contactpersonen van partnerorganisaties. Dan
kijken we wie het beste kan helpen en zoeken
we naar de meest adequate oplossing. Voor
sommige diensten moeten we wel bij de mensen
langs, bijvoorbeeld bij de boodschappendienst.
Maar onze medewerkers gaan niet bij mensen
naar binnen en zorgen er altijd voor dat ze
gepaste afstand houden en alle richtlijnen strikt
opvolgen. Sociaal zijn we dichtbij maar fysiek
houden we afstand.”
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Gezond ouder
worden met Qigong

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

Harriet van der Vleuten

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!

Iedere
uitvaart
bijzonder
T 013 592 00 48

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

Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

ook als
u elders
verzekerd
bent

Slechts € 24,95

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

 KIES 5 MAALTIJDEN
Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar:

Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)
Antwoordnummer 60779, 5000WB Tilburg

Bel (013) 544 2513
Informeer voor korting: Thuiszorg, KBO, of Begeleid Wonen.
Knip uit
Stuur op!



Naam_____________________________________(m/v)
Adres_________________________________________
Postcode_____________ Telefoon__________________
Woonplaats_____________________________________
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.

HET AANBOD VAN
CONTOURDETWERN
IN EEN HANDIG
OVERZICHT
Telefonisch AdviesPunt
Het AdviesPunt is in deze hectische tijd het
centrale meldpunt waar inwoners van Tilburg
en omstreken gratis en veilig geholpen worden
met alle grote en kleine vragen. Heeft u al een
contactpersoon? Neem dan contact met hem
of haar op. Dat kan ook via het AdviesPunt.
Belt u ons? Dan bekijken we samen wat er
aan de hand is, wat u nodig heeft en wie
daarbij het beste kan helpen. Het AdviesPunt
is telefonisch te bereiken van maandag tot
en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via
013 549 86 46 en via e-mail: adviespunt@
contourdetwern.nl  
Hulp bij praktische zaken
Heeft u hulp nodig bij praktische zaken zoals
maaltijdbezorging, boodschappen doen of het
ophalen van medicijnen? Of zoekt u iemand
die de hond uit kan laten? Wij brengen u in
contact met onze mensen of vrijwilligers. Ook
zijn we er voor mantelzorgers of mensen die
mantelzorg krijgen.
Digitale ontmoeting en ontspanning
ContourdeTwern ondersteunt mensen ook
met ontspanning vanuit huis (beweging,
spelletjes en activiteiten). Dat gebeurt vooral
via de sociale kanalen. Of we brengen mensen
in contact met anderen. Samen zoeken we
naar een manier die werkt: (digitaal) één op
één of in een groepje, in een telefooncirkel of
via beeldbellen..
Digitale presentie (op afstand dichtbij)
Wij zijn altijd in de buurt. Ook wanneer we
geen direct contact kunnen hebben, zijn we
dichtbij en benaderbaar. U kunt nog steeds
terecht bij uw vertrouwde gezicht in de buurt.

We zijn telefonisch bereikbaar en zoeken
actief contact om te horen hoe het met u
gaat en of we iets voor u kunnen betekenen.
Formulieren en geldzaken
Door de maatregelen kan het gebeuren dat
uw werk - en daarmee ook uw inkomen - is
weggevallen of dat er ineens extra formulieren
ingevuld moeten worden. Samen met Humanitas helpen we u graag op afstand. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van inkomensondersteuning, het regelen van praktische hulp of
het opvragen van het juiste formulier. Maar
ook bij een aanvraag voor de voedselbank. Als
het nodig is, verwijzen we u altijd door naar
het juiste kanaal.
Vrijwilligersknooppunt
In tijden van nood is het fantastisch om te
zien dat heel veel mensen bereid zijn om iets
voor een ander te doen. Veel initiatieven
lukt dat op eigen kracht. Maar als het nodig
is, ondersteunen wij bij de organisatie en
realisatie van ideeën. Voor hulp bij een
initiatief of voor het aanmelden als vrijwilliger
kunt u terecht bij www.vrijwilligerstilburg.nl.
De Draad |
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DAN BEL JE DE
BOODSCHAPPENDIENST

Sinds half maart kunnen mensen die door de beperkende coronamaatregelen hun
huis niet meer uit kunnen of willen en die het aan een netwerk ontbreekt, een
beroep doen op de Boodschappendienst van ContourdeTwern. In Tilburg, BerkelEnschot en Udenhout staan sociaal werkers en vrijwilligers klaar om boodschappen
te doen en die af te leveren bij de mensen thuis. Evy van Riel, sociaal werker voor
ouderen In Tilburg West draait vanaf het begin mee in de dienst.
Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Dolph Cantrijn
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Evy moet lachen als ze vertelt over een van de eerste keren
dat ze in de supermarkt voor drie bewoners tegelijkertijd
boodschappen aan het doen was. “Die mensen moesten
toevallig alle drie toiletpapier hebben. Dat was in de
periode dat er zo gehamsterd werd. Liep ik daar met mijn
boodschappenkarretje vol toiletpapier.” Zowel stedelijk als
in het team zijn er inmiddels afspraken gemaakt over het
dragen van kleding of naambadges. Evy: “Het gaat erom
dat je herkenbaar bent als je vaker in de winkel aanwezig
bent met grote boodschappen. Bovendien kunnen mensen
op de galerij van een flat dan bijvoorbeeld ook zien dat je
daar met een reden bent.” In het doen van boodschappen
voor meerdere personen tegelijkertijd heeft Evy inmiddels
routine gekregen. “In het begin moest ik best zoeken naar
de juiste producten en merken. En dan moest ik nogal eens
bellen als een product niet op voorraad was. Het zijn vaak
dezelfde boodschappen, dus die weet je snel te vinden.
Nu weet ik beter welke alternatieven er mogelijk zijn als
producten op zijn.”

ANDERE INVULLING

De boodschappendienst is een logisch voortvloeisel uit
het project ‘Boodschappencoaches’. Dat project was al
in het leven geroepen voordat corona uitbrak en is een
initiatief van sociaal werk van ContourdeTwern, Thebe
en Informele Zorg. Evy: “We zetten als organisatie stevig
in om mensen zo lang mogelijk gelukkig thuis te laten
wonen. Met dit deelproject beogen we dat mensen zo

lang mogelijk zelfstandig hun boodschappen kunnen
blijven doen, al dan niet met de hulp van hun netwerk.
Dat netwerk brengen we eerst zorgvuldig in kaart. Zit
daar iemand bij die boodschappen kan doen voor de
mensen, dan is dat mooi. Stap twee is dat we mensen
digitale vaardigheden leren zodat ze hun boodschappen
zelf online kunnen gaan bestellen. Door de coronacrisis
heeft het oorspronkelijke project tijdelijk een andere
vorm gekregen. Maar als corona voorbij is, dan gaan we
weer gewoon op de oude voet verder.”

GESTABILISEERD

De aanmeldingen voor de Boodschappendienst komen
via allerlei kanalen binnen. De meeste aanvragen
lopen via het AdviesPunt van ContourdeTwern, andere
aanvragen komen via de netwerkpartners, of mensen
nemen direct contact op met de sociaal werker die ze
kennen. Evy: “We zetten alle aanvragen eerst door naar
de coördinator van het vrijwilligerspunt in de wijk. Zij
doen samen met een vrijwilliger de intake en zetten de
vraag eventueel door naar ons. Waar het in de eerste
week stormliep met de aanvragen, blijft het aantal nu
ongeveer hetzelfde. In het begin was het echt heel
druk, toen konden we het bijna niet bijbenen. Vooral
in de eerste weken. We hebben toen nog met collega’s
overlegd om te kijken naar de inzet van vrijwilligers.
Nu zien we dat mensen hun wegen hebben gevonden.
Voornamelijk mensen met een beperkt netwerk komen

>

>
>

Sociaal werker Evy van Riel brengt boodschappen aan huis
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Traverse !

Thuis in opvang & begeleiding

Mijn
verhaal
mijn
toekomst

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

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

Word jij onze collega?
Wil jij bijdragen aan het creëren van een veilige plek voor mensen

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

zonder thuis? Ben jij benieuwd hoe je iemand kunt helpen een

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

actuele vacatures op: www.smo-traverse.nl

positieve wending aan zijn verhaal te geven? Kijk voor de meest

gebied van onder andere financiën, werk, sociale contacten en gezondheid.
Zo heeft iedereen zijn eigen uitdagingen en mogelijkheden. Met verschillende vormen van opvang en begeleiding stellen we cliënten in staat om zelf de
regie te nemen op weg naar een hoopvolle toekomst.

TRAVERSE | REITSE HOEVENSTRAAT 2 | 5042 EH TILBURG | 013-205 51 00

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

Samen creëren we een
nieuwe hoopvolle toekomst!
smo.traverse

SMO Traverse

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

>
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nog wekelijks terug. In West hebben we een vast clubje
met eigen medewerkers die de boodschappen doen en
naar de mensen toe brengen. De voorwaarde is natuurlijk
dat medewerkers fit zijn, zichzelf goed beschermen met
handschoenen, desinfecterende spray gebruiken en minimaal anderhalve meter afstand houden. We gaan niet bij
de mensen naar binnen en zetten de boodschappen voor
de deur weg. Als de boodschappen te zwaar zijn, dan
vragen we mensen om de boodschappen in delen naar
de keuken te brengen.”
Om de betaling zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft
ContourdeTwern vier mobiele pinapparaten in gebruik:
voor ieder stadsdeel één. Dat betekent dat de apparaten
soms uitgewisseld moeten worden. In het begin werd de
factuur opgestuurd en heel soms betaalden de mensen
via een Tikkie. Evy: “De betaling via een factuur was vrij
omslachtig. Bovendien had je daar ook veel nawerk van.
Met de mobiele apparaten kunnen de mensen gemakkelijk contactloos betalen. Dat gaat het heel goed.”

VEEL GROENTEN, WEINIG SNOEP

week. Dat is het meest praktisch.” Wat ze zoal op de lijstjes
tegenkomt? “Fruit, brood, groenten. Het zijn eigenlijk
heel brave boodschappen. Het valt me op dat de mensen
weinig snoepen, zelfs niet in deze tijd. De mensen leven
eigenlijk heel gezond. Zo heb ik bijvoorbeeld ook nog
geen alcohol op mijn lijstje gehad.” De medewerkers doen
de boodschappen bij verschillende supermarkten in de
buurt. Evy: “Vanuit ContourdeTwern zetten we altijd zo
breed mogelijk in. Het voordeel moet niet bij een partij
terechtkomen.”

ANDERHALVE METER ER TUSSEN

Het coronavirus heeft een enorme impact op de mensen,
zeker ook op de oudere bewoners. Ontmoetingsplekken
als het buurthuis of het wijkcentrum zijn dicht, kinderen
en kleinkinderen komen niet meer op bezoek. Evy: “De
mensen zijn harstikke blij dat ze af en toe iemand zien.
Hoe vaak we wel niet binnen worden gevraagd voor een
kopje koffie… Maar dat mag echt niet. De mensen zijn wel
enorm dankbaar en spreken dat iedere keer uit. Aan de
deur, met minimaal anderhalve meter ertussen.”

Iedere keer als Evy boodschappendienst heeft, doet ze
voor twee of drie bewoners tegelijk de boodschappen.
“We vragen de mensen om lijstjes te maken voor een hele
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DIERBAAR MAATJE
HOND ALS BINDMIDDEL
VOOR CONTACT
Hondenbezitters weten het! Van een hond
ontvang je veel plezier, maar ook troost. Je
kunt lachen om zijn maffe capriolen en zijn
kwispelende staart. Als je verdrietig bent, kan
hij je even troosten met een warme lik over je
hand. Helaas zijn er mensen die zielsveel van
honden houden, maar die om wat voor reden
dan ook geen hond kunnen nemen. Voor hen
is er Dierbaar Maatje van ContourdeTwern:
vrijwilligers gaan met hun hond bij hen langs
om ze blij te maken met de vrolijkheid en
liefde van hun maatje.
Tekst Hans Peters |
Fotografie Astrid en Esther Brenninkmeijer

Er zijn tal van redenen om geen hond te nemen. Omdat
je al op leeftijd bent, een beperking hebt, niet meer
mobiel bent om de hond uit te laten, of het verdriet
niet meer zou aankunnen als de hond zou komen te
overlijden… Toch is dat jammer, want de liefde van een
hond kan veel voor je betekenen. Dierbaar Maatje kan
het gemis van die hondenliefde even opvullen.

BLIJDSCHAP OP VIER POOTJES

Coördinator Evelyne Hemelaar van Dierbaar Maatje
beaamt dat: “De honden worden ingezet om het
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kwetsbare
personen te vergroten. Het is mooi om te zien wat het
project met mensen doet en hoe blij ze worden van de
bezoeken. Met een hond krijg je immers makkelijker
contact met de vrijwilliger, maar ook met andere
mensen. Hij is het bindmiddel tussen mens en dier. Een
hond is een en al blijdschap op vier pootjes. Als je dan
die glimlach ziet bij de mensen die we bezoeken. Of
de sterretjes in hun ogen. Dan weet je waar je het voor
doet.” Voor mensen die geïsoleerd zijn bijvoorbeeld
heeft het project veel baat. Evelyne: “Bij het uitlaten
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van de hond is meteen het ijs gebroken. Dan zeggen
ze ‘hoe heet hij’ of ‘mag ik hem aaien’, en dan moet
je wel sociaal contact maken, dat leer je weer. Het is
hartverwarmend om te zien wat honden voor mensen
betekenen, en andersom. Een vrijwilliger van Dierbaar
Maatje komt met haar labrador bij een 33-jarige vrouw
die een hersenletsel heeft. Haar wereld is heel klein
geworden. Maar als ze de hond ziet, versmelten ze bijna
in elkaar. Dat is goud waard!”
Vrijwilliger Gemma is al vier jaar betrokken bij Dierbaar
Maatje. Gemma: “Ik wilde na mijn pensioen iets terug
doen voor de maatschappij. Het is dan ontzettend leuk
om dat met je eigen honden uit te voeren.” Ze heeft drie
honden: Joske, Fonske en Huubke. Joske is een kruising
tussen een Jack Russel en een teckel, Huubke een
boomer en Fonske een teckel. Gemma heeft met hen
al heel wat bijzondere ontmoetingen gehad. Gemma:
“Zo kwamen we bij een vrouw die een beetje stug was.
Ze was niet mobiel, bleef veel binnen en kwam amper
uit haar stoel. Maar als ik met Joske binnenkwam,
ontdooide ze, ging ze aan tafel zitten en sprong Joske
op tafel. En speelden we met een hondenpuzzel en

Vrijwilliger Esther en haar hond Pretzel gaan wekelijks op stap met John.

het snuffelkleed, dat is een soort kleed met laagjes en
vakjes, waarin je brokjes kunt verstoppen. Die vrouw
werd daar erg vrolijk van. Ze ging zelfs een snuffelkleed
voor Joske haken.”

ER ONTSTAAT IETS MOOIS

Gemma en de hondjes komen ook bij een 91-jarige
vrouw die niet meer kan lopen. Gemma: “Niet alleen de
mensen veranderen als ik op bezoek kom, de hondjes
ook. Als we met de auto in de buurt van haar huis
komen, beginnen ze al te wiebelen en zodra we bij de
deur zijn sprinten ze naar binnen. Er staat hen dan ook
een eigen bakje met brokjes, een groot snuffelkleed en
heel veel knuffels te wachten. De bejaarde vrouw had
vroeger een boerderij, met veel honden. Dan komen de
jeugdverhalen los. Hoe de veldwachter omging met zijn
zwarte herders. De honden die hij afdankte, kwamen
bij haar vader op de boerderij terecht.” Een derde
klant waar Gemma graag komt, is een dementerende
man die nog thuis woont. Hij wordt door zijn vrouw
verzorgd. Gemma: “Dan wandelen we en herkent hij
anderen. Soms herinnert hij zich de honden niet, maar

laatst zei hij: ‘Ik heb hem vannacht gezien’. Toen had hij
over Joske gedroomd. Dan ontstaat er iets moois; zijn
vrouw had hem voor het eerst sinds lange tijd breed
zien lachen. Normaalgesproken is hij bijna apathisch.”

LICHTPUNTJE

‘Als je de mensen leert kennen, ga je van de honden
houden’. Een hond oordeelt niet, zijn liefde is onvoorwaardelijk. Evelyne: “We komen bij een man, die woont
in een aanleunwoning en is erg vereenzaamd. Hij heeft
geen contact meer met zijn kinderen. Wat er ook is
gebeurd, de hond brengt hem veel vreugde. Hij noemt
hem het lichtpuntje van de week. Door Dierbaar Maatje
wordt zijn wereld juist weer een stukje groter.’ Dierbaar
Maatje is op zoek naar deelnemers en vrijwilligers.
Heb je een hond en wil je daarmee mensen bezoeken
die kunnen genieten van de liefde en de vreugde van
jouw dierbaar maatje? En vind je het zelf ook fijn om
contact met deze mensen te hebben? Of heb je af en
toe behoefte aan de warmte van een hond?
Neem dan contact op met Dierbaar Maatje via het
AdviesPunt: 013 549 86 46.
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“
NIET METEEN
JA ZEGGEN,
EERST NAAR
DE VRAAG
LUISTEREN!
”

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 kloppen we aan bij Corin Sweegers
(60) aan de Oisterwijksebaan, midden
in Moerenburg. Maar ook midden in de
coronacrisis.

Tekst Betty Montulet | Fotografie Hans Peters
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Wonen in het landschapspark Moerenburg, dat is toch
wel heel uniek? Corin: "Dat is het zeker. We wonen in
een landelijk buitengebied aan de rand van de stad
met alle gemakken en voorzieningen van dien binnen
handbereik. Met de fiets sta je in vijf minuten op de
Heuvel. En als we de paarden inspannen voor de koets
(een van onze vele hobby’s is de mensport) kunnen we
naar hartenlust mennen in de natuur. Helaas wordt dat
laatste wel steeds minder doordat veel paden worden
afgesloten."
De familie Sweegers woont in een witte hoeve
middenin het groen. Aan de gevel nodigt een
meeneembibliotheekje lezers uit. Moerenburg was
altijd een agrarisch gebied aan de rand van de stad.
Vele plannen met het gebied passeerden de revue
sinds Corin er in 1985 met haar man Theo kwam
wonen. Plannen voor woningbouw, een zorgcentrum,
tuincentrum, zwembad, zelfs een Floriade. Wat was
er allemaal mogelijk? Maar ook: wat was er wenselijk?
De Kerngroep Moerenburg, opgericht in 1993 waar
Corin deel van uitmaakte, adviseerde de gemeente al
in 1994 om Moerenburg op te delen in drie zones; een

VOOR DE DRAAD ERMEE
(van het kanaal) graag wil bepalen wat goed is voor
Moerenburg en wat niet. Dat doen wij liever zelf." Corin is
onder andere penningmeester van de politieke vereniging
Lokaal Tilburg, die vooral de lokale belangen in het oog
houdt. Persoonlijk denkt zij "dat er in Tilburg best veel
goed gaat maar dat de gemeente eens moet stoppen met
het pamperen van haar burgers. Niet voor alle bewoners
bedenken wat goed voor ze is. Laat de mensen nou eens
zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Niet top-down
werken maar andersom."

LIBERALEN GEEN VRIJWILLIGERSWERK?

"Blijf respect houden voor Moerenburg"

natuurzone (langs de Leije), een ontvangstzone (net
achter de brug) en een agrarische zone om Moerenburg
vooral groen te houden. Inclusief een verdienmodel voor
agrariërs met extensieve recreatie.

LAAT MOERENBURG MET RUST

Corin: "Wat ik jammer vind is dat de gemeente ervoor
heeft gekozen om het gebied tot landschapspark te
benoemen waardoor recreanten het gebied langzamerhand overnemen van de bewoners. Wandelaars
met een bepaalde mentaliteit. Honden uitlaten tot
in de weilanden en overal hun behoefte laten doen.
Bloemen plukken uit onze borders. Gewoon over de
autoweg lopen. Er wordt weinig respect getoond voor
de eigendommen en de rust van bewoners en dat is
niet de bedoeling. Verder moet de gemeente wat mij
betreft Moerenburg met rust laten; stop met eventuele
plannen en beleidsontwikkeling. Als Moerenburg horen
wij bij de wijk de Armhoefse Akkers, een heel fijne wijk
om te wonen. Ook daar is de laatste jaren natuurlijk veel
veranderd, zoals buurtwinkels die verdwijnen. Waar wij
wel eens moeite mee hebben, dat is dat de overkant

In 1977 kwam Corin, geboren in Boxmeer, naar Tilburg
om bouwkunde te studeren aan de HTS. Als bouwkundig
ingenieur ging ze eerst werken bij een constructiebureau
en later bij Sweegers Beton; daar ontmoette ze Theo,
haar man. Het echtpaar kreeg twee kinderen en sinds de
verkoop van het bedrijf in 2003 zijn Corin en Theo fulltime
vrijwilligers. Corin: "Tien jaar geleden zei iemand van
Groen Links tegen mij dat rechtse, c.q. liberale mensen
nauwelijks aan vrijwilligerswerk deden; toen zei ik dat ze
dan maar eens een week met mij mee moesten lopen.
Er zijn weken bij dat ik het met tachtig uur onbetaald
vrijwilligerswerk niet haal!" Om maar wat te noemen:
ze was 25 jaar redactielid van de buurtkrant Armhoefse
Akkers, wedstrijdsecretaris van voetbalclub Were Di, is
penningmeester van de Historische Opel Club Nederland
(HOCN), een fervente hobby. Ze is wedstrijdsecretaris
bij diverse menwedstrijden in Tilburg, Heukelom,
het NK-pony’s te Oirschot. Ze is penningmeester van
menvereniging De Postkoets (andere hobby) maar ook
van het regiobestuur van De Zonnebloem in Tilburg.
Ze organiseert de vakantie van de Zonnebloemgasten
in Tilburg: "Zo rijden we regelmatig groepen van De
Zonnebloem met oldtimer-Opelbussen ergens naar toe
omdat er geen budget is voor vervoer. Of we rijden de
Raad van Elf van de basisschool rond in de Armhoefse
Akkers. Ik heb de ‘garage sales’ van de wijk opgezet en
meer dan twintig jaar was het afsluitende feest van de
basisschool hier bij ons in de tuin. Van mij mogen de
dagen wel 48 uur hebben en dan kreeg ik ze nog vol. Mijn
zoon zegt wel eens: 'Moeder niet meteen JA zeggen, eerst
naar de vraag luisteren’!"

CORONA

“Maar wij vinden gewoon heel veel dingen zo leuk om te
doen.” De bezige bijtjes stopten noodgedwongen dankzij
het coronavirus. “Het klinkt raar maar nu geniet ik weer
enorm van de rust, samen met mijn man en kunnen we
veel achterstallig werk inhalen. We maakten met Pasen
zestig bloemstukjes voor de gasten van de Zonnebloem.
Via Facebook bundelen we in de Armhoefse Akkers de
krachten voor al die mensen die hulp nodig hebben. Zelf
doe ik ook wekelijks de boodschappen voor iemand die in
quarantaine zit. Vervelen doen we ons nog niet. Ik wens
iedereen hierbij een goede gezondheid toe en hoop dat
we snel de draad weer kunnen oppikken en dat alles weer
‘normaal’wordt!"
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Maak kans op een cadeaubon
met onze woordzoeker!

ACTIE
BELANG
BETEKENIS
BUURT
EVENEMENT
GROEP
HART
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HELPEN
HULP
INZET
KLUSSEN
KOKEN
LEREN
LEUK

MAATJES
MEELEVEN
OPPAS
SAMEN
SOCIAAL
STEUN
TALENT

TEAM
VERVOER
WAARDE
ZORG

Stuur uw antwoord
voor 5 juni naar:
Redactie De Draad
p/a Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.nl

Tekst Etiënne van Breugel
Fotografie Frans Layahe | Freepik.com

De kans op kwetsbaarheid, door
bijvoorbeeld ouderdomsziekten of
andere ingrijpende gebeurtenissen in
iemands leven, neemt toe naarmate
mensen ouder worden. Het is daarom
van belang die potentiële kwetsbaarheid
op het juiste moment te signaleren en
ouderen erover te informeren voordat
problemen ontstaan. Met een nieuwe
aanpak preventieve huisbezoeken wil de
gemeente meer en beter zicht krijgen
op kwetsbaarheid onder ouderen zodat
ze gerichter oplossingen kunnen bieden.
Nog voor de coronacrisis uitbrak, ging
wethouder Rolph Dols met vrijwilliger
Ed Mols mee op preventief huisbezoek.

>

PREVENTIEVE
HUISBEZOEKEN
IN TILBURG
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Ed Mols is sinds 2005 vrijwilliger bij ContourdeTwern.
Samen met elf andere vrijwilligers legt hij tientallen
preventieve huisbezoeken per jaar af. In 2019 deden
ze dat in totaal zo’n 366 keer. Inwoners van Tilburg die
in het jaar dat ze 78 worden, krijgen een brief van de
gemeente met de vraag of ze behoefte hebben aan
een preventief huisbezoek. Bij een positief antwoord,
stuurt ContourdeTwern een vrijwilliger op pad die bij
de mensen langs gaat om te horen hoe het gaat, hoe ze
over de toekomst denken en of ze nog ergens hulp bij
nodig hebben.

NIEUWE AANPAK

De preventieve aanpak heeft sinds februari een iets
andere insteek. Er is meer oog voor wat er in de
wijk nodig is, er wordt meer gekeken naar de grote
levensgebeurtenissen (pensioen, ziekte, overlijden) en
er wordt meer en beter samengewerkt met partners
die al activiteiten aanbieden. Wethouder Dols: “We
hebben hier extra financiering voor gekregen. Bij de
totstandkoming van de integrale kijk op ouderen zijn

18 | De Draad

er heel veel gesprekken geweest: met ContourdeTwern,
met de KBO, met gehandicaptenplatforms, met heel
veel stakeholders in de stad... Daar is een aantal
zaken uitgekomen; de intensivering van preventieve
huisbezoeken is er daar één van.”

EXTRA FINANCIERING

De nieuwe aanpak preventieve huisbezoeken maakt
deel uit van een reeks extra maatregelen waarvoor
wethouder Dols in het kader van de integrale kijk op
ouderen heeft gepleit bij de Raad. “Die maatregelen
kosten geld. Ik heb er voor gestreden om extra
financiële ruimte te krijgen en dat is gelukt. Maar
als na twee jaar bijvoorbeeld blijkt dat deze nieuwe
maatregelen minder impact hebben dan we hadden
verwacht, dan moeten we iets anders gaan doen. Dat
geldt ook voor de preventieve huisbezoeken nieuwe
stijl. Voor mij is het vooral belangrijk dat we dingen
doen die impact hebben. Om die reden moeten we
dus kijken naar wat het oplevert en niet zozeer
hoeveel geld er nog is."

KWETSBAARHEID OPSPOREN

De gesprekken volgens de nieuwe aanpak zijn nauwelijks
gestart, of corona gooit roet in het eten. De preventieve
huisbezoeken zijn stopgezet tot het moment waarop de
maatregelen ze weer toelaten. Wel wordt er telefonisch
contact gezocht en zoveel mogelijk aangesloten bij
andere activiteiten die in de coronacrisis zijn opgezet.
De inzet blijft dezelfde: zoveel mogelijk potentiele
kwetsbaarheid opsporen en daar gerichte oplossingen
voor bedenken.

OPTIMISTISCH EN ONBEVANGEN

Terug naar het preventieve huisbezoek van vrijwilliger
Mols en wethouder Dols. Ze gaan op bezoek bij de heer
Lambert (86). Een zeer montere man die al zestig jaar in
hetzelfde appartement woont en sinds zijn vrouw dertien
jaar geleden overleed nog steeds helemaal zelfredzaam
is. Hij damt en biljart nog, heeft een groot netwerk
rondom zijn hobby’s, heeft een vriendin, en staat heel
tevreden en positief in het leven. Zijn gezondheid is heel
goed, ondanks een gezichtsvermogen van slechts 20%.
Heel optimistisch en onbevangen. De wethouder en de
vrijwilliger komen in de drie kwartier dat ze op bezoek
zijn nauwelijks aan het woord. Ze krijgen een rondleiding
door zijn huis waarbij ze zien dat hij zijn
pyjama al keurig heeft klaar liggen voor die avond,
luisteren naar een uiterst gedetailleerde omschrijving
van zijn ontbijtritueel, zijn vroegere werk als
stationskapper, en zijn dam- en biljartverhalen.

Wethouder Rolph Dols

NET WAT MEER AANDACHT

Wethouder Dols: “Dit is een rijk man. Als je 86 bent en
nog zo woont… Hij heeft een klein appartement maar
dat is pico bello in orde. Hij besteedt overal net wat meer
aandacht aan." Vrijwilliger Mols: “Deze meneer heeft
het vermogen om een positieve draai aan zijn leven te
geven. Dat blijft mooi om te zien, die aandacht voor
zichzelf. Over het algemeen hebben de bezoeken die we
afleggen een positieve uitkomst: die mensen hebben
de hulp vaak nu nog niet direct nodig, maar je wilt ze
toch aan het denken zetten. Wat zou u doen als u iets
overkomt? Anticipeer daar alvast op. Aan de andere kant
heb je natuurlijk een groep zorgmijders: die zullen we
ook met de nieuwe insteek moeilijk gaan bereiken.”

IMPACT HEBBEN

Wethouder Dols tot slot: “Als 90% van onze doelgroep zo
goed is als de man die we hebben bezocht, dan zijn onze
radars niet juist gericht, dan missen we de boot. Aan de
grootte van de doelgroep kan het niet liggen; die groeit
de komende jaren alleen nog maar sterker door. We
willen met de nieuwe aanpak nog beter op de behoeften
in de verschillende wijken ingaan en aansluiten bij
de netwerken die er al zijn in de wijk. Dan komen we
bij de groepen waarvan we denken dat die ook echt
ondersteuning nodig hebben. Uiteindelijk gaat het erom
dat de dingen die we doen impact hebben.”
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VASTLEGGEN OM

TERUG TE KIJKEN
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Regionaal Archief Tilburg draait ook in coronatijd ‘gewoon’ door. Fysiek
bezoek is dan wel niet mogelijk, en de medewerkers en vrijwilligers
kunnen niet naar het archief aan de Kazernehof in Tilburg komen, maar
er ligt genoeg werk dat digitaal opgepakt kan worden. De website draait
overuren. “Naast onze digitale werkzaamheden zijn we ook bezig met
een corona-archief,” vertelt communicatiemedewerker Jojanneke van
Zandwijk. We gingen in gesprek met haar en een aantal vrijwilligers. Via
de telefoon, mail en messenger.

Tekst Etienne van Breugel | Hans Peters | Jojanneke van Zandwijk
Fotografie Hans Peters | Regionaal Archief Tilburg

>

Regionaal Archief Tilburg draait grotendeels op
vrijwilligers. Zo’n tachtig zijn er actief. “Vier keer
zoveel als de vaste medewerkers,” vertelt Jojanneke
van Zandwijk. Vrijwilligers die ook in coronatijd niet
stil hoeven te zitten. Er worden bijschriften gemaakt
bij duizenden foto’s en er is bijvoorbeeld een aantal
vrijwilligers gezet op de vertaling van Laatmiddeleeuwse
documenten. Daarnaast is het archief druk bezig met het
aanleggen van een coronadossier, voor later. Jojanneke:
“We willen goed in kaart brengen wat er wordt
gepubliceerd en wat er aan acties plaatsvindt in Tilburg.
Een corona-archief.”

CORONA-ARCHIEF

Jojanneke vertelt dat een journalist van het Brabants
Dagblad onlangs nog de archieven in is gedoken voor
zijn artikel over de vergelijking tussen corona en de
pokkenepidemie in 1951 die Tilburg van de buitenwereld
afsloot. “Daar hebben we heel veel informatie over.
Wij beheren de gemeentelijke stukken dus je kunt
de notulen van de gemeenteraadsvergadering van
destijds precies teruglezen, of het briefje van de
burgemeester, de krantenknipsels... Voor corona maken
we nu een eigentijds archief. Met bijvoorbeeld ook het
vluchtschema van de drone die een tijdje terug over
Tilburg vloog. We focussen in die archivering op heel
veel thema’s. Gezondheid, onderwijs, economie zijn er
slechts een paar, we hebben een hele waslijst. Het doel?
Vastleggen om later terug te kijken.” Vastleggen om terug
te kijken, dat is de basis van Regionaal Archief Tilburg.
De archiefcollectie is bijvoorbeeld enorm populair
bij mensen die hun stamboom willen onderzoeken.
Jojanneke: “Vanuit je luie stoel kun je online snuffelen in
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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.

akten en registers van honderden jaren oud en 112.000
oude foto’s bekijken, op zoek naar je voorouders.” Het is
niet voor niets dat stamboomonderzoekers de website
van het Regionaal Archief huldigen omdat er zoveel te
vinden is. Zonder de vrijwilligers zou de website een
stuk minder informatie bevatten. Jojanneke: “Onze
vrijwilligers zijn uitgegroeid tot een zeer belangrijk
onderdeel van onze organisatie.”

ARCHIEF-FAMILIE

Hun taken zijn zeer uiteenlopend. Zo voegen ze namen
toe aan de genealogische database uit de burgerlijke
stand, bidprentjes en bevolkingsregisters. Jojanneke:
“Anderen beschrijven oude foto’s in de fotodatabase en
weer anderen maken archiefstukken schoon en pakken
materiaal zuurvrij in. Ook zijn er vrijwilligers die goed
oude handschriften kunnen lezen, of teksten kunnen
vertalen uit oude aktes en oorkonden. Die zetten ze
om in begrijpelijke taal. Ze werken in het archief, maar
ook vanuit huis. Het materiaal is goed gedigitaliseerd,
waardoor je er via internet prima mee kunt werken. In
deze tijd is dat een enorm voordeel. Onze vrijwilligers
lopen qua leeftijd uiteen van in de twintig tot ver in de
tachtig. Sterre Schlink (22) is de jongste. Zij helpt een
van onze projectleiders met onderzoek naar het archief
van de Tweede Wereldoorlog.” Sterre komt in het archief
de meest bijzondere documenten tegen. Zo stuitte ze
op een brievenwisseling van een 22-jarige SS’er en zijn
familie. Sterre: “Hij had zich bij de SS aangesloten omdat
hij geloofde in Hitler en diens boodschap. Zijn familie is
faliekant tegen de SS, maar hij is overtuigd van zijn gelijk.
Dan schrijft hij een lief berichtje naar zijn moeder ‘de SS
is echt niet alleen fout, hoor’. Hij reist door Duitsland,
Italië en de Balkan en sterft uiteindelijk aan het front in
Rusland. De brieven maken zo’n indruk op me. Hij was
net zo oud als ik. Had ook dromen en idealen. Het is net
of ik hem zelf ken." Sterre studeert voor haar bachelor
geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Ze doet vrijwilligerswerk bij het archief om te ruiken aan
de geschiedenis. Sterre: “Geschiedenis is fascinerend.
Hoe tijden verschillen met deze tijd, maar tegelijkertijd
hoe herkenbaar en tastbaar ze zijn. Alsof je van de zijlijn
meekijkt.”

ZONDEBOK

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Vrijwilliger Jonathan werkt op de afdeling Beeld en
Geluid. Hij inventariseert negatieven die gedigitaliseerd
moeten worden in een databasebestand. De negatieven
stopt hij in hoezen waarvan de nummers corresponderen
met het bestand. Verder maakt hij beschrijvingen
bij de foto’s. Onmisbaar als je foto’s snel wilt vinden.
Zoals bij de foto-expositie over Wil van Dusseldorp in
het TextielMuseum. Jonathan: “Bij het archiveren van
de foto’s komt de geschiedenis tot leven. Zoals bij de
oude foto’s van het Heuvelplein, met de lindeboom
en het standbeeld van Willem-II. Dat was zo sfeervol.
Maar ook bij een foto van een legerkazerne bij GilzeRijen uit de jaren ’20. Een groep militairen wordt statig
gefotografeerd. Bij het hek staat een jong ventje. Die
mag daar helemaal niet komen, maar hij is nieuwsgierig
naar wat de fotograaf doet. Of een andere foto waarbij
een belangrijke functionaris naar Geertruidenberg komt,
ook uit de jaren ’20. Iedereen heeft zijn zondagse kleren
aan, behalve een kleine man in boerenkiel en versleten
klompen. Hij slaat, met zijn handen in zijn zakken, het
hele tafereel gade. Dat vind ik zulke grappige foto’s.”
Jonathan vindt de werksfeer en werkplek bij het
archief heel prettig. Jojanneke: “Dat horen we graag.
Alle werkzaamheden gebeuren onder begeleiding
van archiefmedewerkers. Daarnaast is er een
vrijwilligerscoördinator, Stef Uijens. Hij onderhoudt de
contacten met de vrijwilligers en zorgt ervoor dat ze
nieuwe bronnen tot hun beschikking krijgen. Het idee dat
je steeds terug kunt grijpen op iets dat al is geweest blijft
fascinerend. De wereld van het archief blijft boeien. Zeker
ook in deze tijden.”

Vrijwilliger Gerrit van Heeswijk beaamt dat. Gerrit: “Ik
zeg altijd tegen mijn kleinkinderen dat geschiedenis
het belangrijkste vak is. Je kunt veel leren van de
geschiedenis, omdat die zich steeds herhaalt. Het
zoeken naar zondebokken voor de coronacrisis is een
middeleeuwse praktijk. Toen kregen de ketters de schuld
van de pest, nu zijn het de regeringen onderling die
elkaar beschuldigen.” Gerrit heeft veertig jaar in het
onderwijs gewerkt en voert nu doopboeken in bij het
archief. Archiveren zit hem in het bloed. Zijn oom was
archivaris bij het bisdom van Den Bosch. Gerrit: “Ik zal
nooit vergeten dat hij een familieboek had gemaakt voor
de gouden bruiloft van mijn grootouders. Toen ik dat
inkeek, is mijn passie voor geschiedenis begonnen.”
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BELLEN,
MAAR DAN
MET IETS
EXTRA’S

Nu het voor veel mensen tijdelijk niet mogelijk is om
kinderen, kleinkinderen, vrienden of buurtgenoten in
het echt te zien, maken steeds meer mensen gebruik
van beeldbellen. Gelukkig zijn er een heleboel gratis
programma's (apps) waarmee je kunt beeld- of videobellen.
Even kijken waar de kleinkinderen mee bezig zijn, een
videogesprek voeren met je vriendin aan de andere kant
van de stad, of gezellig bijkletsen met het kaartclubje via
de computer of telefoon.
Op deze pagina geven we een aantal voorbeelden van
programma’s waarmee je kunt beeldbellen. De kans is
groot dat je een van de programma’s al op je telefoon,
laptop of computer hebt staan. En anders vraag je een
van de (klein)kinderen of een kennis om het programma te
installeren of te activeren op je mobiele telefoon, tablet of
computer. Die kunnen het apparaat bijvoorbeeld mee naar
huis nemen en daar de installatie doen. Zorg in ieder geval
altijd voor minimaal anderhalve meter afstand en houd je
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aan de richtlijnen.

Voor videobellen is het belangrijk dat je een goede internetverbinding
hebt. Als je verbonden bent met draadloos internet (wifi) dan hangt de
kwaliteit van je videogesprek af van de signaalsterkte van je draadloze
netwerk. Zorg er ook altijd voor dat het geluid van je mobiel, laptop,
tablet of computer aanstaat. De installatie van een programma waarmee
je kunt videobellen is het gemakkelijkst op een tablet, laptop of mobiele
telefoon.

WHATSAPP
WhatsApp is een programma (app) op je mobiele telefoon
dat je wellicht al kent van de berichtjes die je er gratis
mee kunt sturen. Maar met WhatsApp kun je ook gratis
telefoongesprekken of zelfs videogesprekken voeren.
De enige voorwaarde is wel dat je over een goede wifiverbinding beschikt. Je kunt zelf een videogesprek starten
of een videogesprek ontvangen. Ga via de chat naar het
contact met wie je wilt videobellen en druk vervolgens
het icoontje van de filmcamera in het programma.

SKYPE
Met het programma Skype kun je via de computer (video)
bellen. Dat is gratis als je naar andere Skype-gebruikers
belt. Om te skypen heb je uiteraard een computer met
internetverbinding nodig en het programma Skype moet
op de pc staan. Dat kun je gratis downloaden. Ook moet je
een account (registratie) bij Skype aanmaken. Dat is gratis.
Ook de persoon die je wilt bellen moet een Skype-account
hebben.

MICROSOFT TEAMS
Via Microsoft Teams kun je met meerdere mensen
tegelijkertijd videobellen. Veel bedrijven maken er gebruik
van. Om Microsoft Teams te kunnen gebruiken, moet je
eerst de app (het programma) op je smartphone, tablet of
laptop installeren. Andere deelnemers kun je uitnodigen
door ze bijvoorbeeld een agendaverzoek in Outlook te
versturen.

TELEBAKKIE!
Een ander mooi initiatief waarmee ouderen contact
kunnen blijven onderhouden met anderen is Telebakkie!.
Met Telebakkie! heb je weliswaar geen beeld, maar je kunt
wel tegelijkertijd met zes mensen telefoneren. Telebakkie!
is ontwikkeld door Kees Penninx van ActivAge en Anita
Kornman, sociaal werker bij Super-Actief Rotterdam. Het
enige wat je nodig hebt is je telefoon, een gemakkelijke

stoel en een kopje koffie. De eerste beller moet een
smartphone hebben om mensen toe te kunnen voegen
aan het gesprek. Mensen met een vast nummer kunnen
wel gebeld worden maar niet zelf een groepsgesprek
starten. Als de eerste beller iemand heeft gebeld, kan
hij een persoon toevoegen aan het gesprek via de knop
Oproep toevoegen (het + teken). Als het telefoonnummer
van de volgende persoon is toegevoegd, druk je op de
knop Voeg samen. Die staat rechts op je scherm. Vervolgens
druk je weer op het + teken en herhaal je de stappen.

COMPAAN
De Compaan is speciaal ontwikkeld voor mensen die met
een reguliere tablet of mobiele telefoon niet goed uit de
voeten kunnen. Een simpele navigatie en grote knoppen
met één enkele functie zorgen ervoor dat ouderen niet
online verstrikt raken en rechtstreeks de persoon of dienst
treffen waar ze op dat moment behoefte aan hebben, zoals
familie, de sociaal werker of zorginstanties. Maar je kunt er
ook spelletjes op spelen of het nieuws lezen. Eerder dit jaar
startte ContourdeTwern een proef met 25 ouderen-tablets.
Dit jaar komen er nog 30 beschikbaar voor kwetsbare
ouderen die zelf niet de middelen hebben om er een
aan te schaffen. Meer informatie is te vinden op
www.uwcompaan.nl.
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NIEUWSGAREN
mooie woorden: “Ik ben er trots op dat we dit in korte
tijd hebben bereikt. We verwachten niet van onze
vrijwilligers dat ze ‘iets terug doen’, maar willen ze wel
actief maken en laten groeien. Deze prijs is voor hen
een prachtige beloning voor het dankbare werk dat we
samen doen. Als de crisis weer voorbij is, pakken we uit
met een groot feest!”

ADVIESPUNT CONTOURDETWERN
Mensen met een kleine of grote hulpvraag kunnen
contact opnemen het AdviesPunt van ContourdeTwern.
Het AdviesPunt is van maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar
via 013 549 86 46 of via e-mail: adviespunt@
contourdetwern.nl. Het AdviesPunt is er voor mensen
die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het uitlaten van
de hond, het ophalen van medicijnen maar ook voor
bewoners die behoefte hebben aan contact, hulp nodig
hebben bij het invullen van formulieren of op zoek zijn
naar digitale ontspanning. Vrijwilligers, professionals
en organisaties kunnen ook contact opnemen met het
AdviesPunt als ze ondersteuning nodig hebben bij de
realisatie van een initiatief.

QUIET COMMUNITY WINT
NATIONALE VRIJWILLIGERSPRIJS!
Op donderdag 16 april heeft Quiet Community Tilburg
de publieksprijs van de Nationale Vrijwilligersprijzen
in de wacht gesleept. Uit het juryrapport: “Quiet
Community Tilburg is een prachtig initiatief, het
biedt leuke activiteiten voor mensen in armoede
die dit normaliter niet kunnen betalen; dit initiatief
voegt iets toe aan hun leven. De vrijwilligers hebben
ook vaak te maken met armoede. Hen worden
doorgroeimogelijkheden geboden en daardoor
zijn doel en aanpak complementair aan elkaar. Met
veel creativiteit en een positief gevoel.” Vrijwilligers
coördinator René Verhoeven sluit zich aan bij deze
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De Draad wil de Quiet Community van harte feliciteren
met de prijs. We vinden het een geweldige eer voor de
organisatie, maar ook voor de vrijwilligers die zichzelf
vaak vanuit een moeilijke situatie weten te herstellen
en tegelijkertijd iets willen betekenen voor anderen.
Aan de Nationale Vrijwilligersprijs is een bedrag van
€6.000 verbonden. Daarnaast mogen de winnaars een
bedrijfsvideo laten maken ter waarde van €3.000

WERELDKEUKEN BEZORGSERVICE
In het Ronde Tafel Huis aan het Wagnerplein is de
Wereldkeuken vanaf 7 april met een bezorgservice
gestart. De maaltijd bestellen kan van dinsdag tot
en met donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur via
telefoonnummer 013 455 37 98. De Wereldkeuken
bezorgt de maaltijd dan ‘s middags thuis. Een maaltijd
kost €4,50 (maximaal drie maaltijden per adres).
Betalingen kunnen gepind worden bij de bezorger.
De maaltijden wisselen per dag en bestaan uit een
combinatie van rijst of aardappel, vleesgerecht en een
rauwkostsalade. Omdat op dit moment niet duidelijk is
hoe lang de bezorgservice continueert, raden we u aan
de website www.rondetafelhuistilburg.nl in de gaten te
houden.

ONS SOEPJE
ONS Soepje maakt en bezorgt dagelijks GRATIS verse
soep en maaltijden voor Tilburgers die ziek zijn, bij
een risicogroep horen of om een andere reden even
niet (gezond) kunnen koken. Bijvoorbeeld doordat ze
werkzaam zijn in een cruciale functie. Het spontane

initiatief gaat ervan uit dat mensen zelf in kunnen
schatten of ze hier recht op hebben. Aanmelden kan via
www.onssoepjetilburg.nl. Bellen kan ook via 013 – 549
86 46 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur
tot 17.00 uur). ONS Soepje kan maximaal 300 maaltijden
per dag bezorgen en duurt tot ten minste 28 mei. Om
dit allemaal mogelijk te maken, is er wel geld nodig.
Doneren mag. Dat kan op NL 18 RABO 0151203040
o.v.v. ‘ONS Soepje’ t.n.v. Stichting Noordhoek.
Meehelpen kan ook: ga naar www.onssoepjetilburg.nl
of mail naar: vrijwilligers@onssoepjetilburg.nl

SPEELGOEDACTIE
Kinderen van Tilburgse gezinnen die het niet breed
hebben, kregen in deze crisis een tas vol speelgoed van
Tilburgse instellingen, zoals ContourdeTwern, De Johan
Stekelenburg Stichting, de Kinderopvanggroep en La
Poubelle, onder de noemer SpeelGOED-actie. “Het lost
het probleem niet op, maar maakt deze zware tijd net
wat draaglijker,” aldus sociaal werkers Ingrid van Dijk
en Babiche Klijs van ContourdeTwern. De druk van de
ketel halen voor de meest kwetsbare gezinnen, dat is
wat SpeelGOED-actie beoogt. Babiche en Ingrid: “We
kregen al veel signalen vanuit parochies en de Toegang.
Veel speelgoed is kapot. Gezinnen zitten om goed
speelgoed verlegen.” In recordtempo werden 120 tassen
vol speelgoed geregeld bij de samenwerkingspartners
en uitgedeeld. Die werden heel dankbaar ontvangen bij
de kwetsbare gezinnen. En er zit een tweede ronde in
de pen, van nog eens 120 tassen, met medewerking van
de wijkraden en lokale ondernemers als het Zingende
Nijlpaard en het Schrijfatelier.

KENNISMAKERIJREVUE
De bijnaam van de Bibliotheek LocHal is voor veel
Tilburgers ‘de huiskamer van de stad’. In deze tijd komt
de Bibliotheek LocHal ook eens in jouw huiskamer:
via de Kennismakerijrevue. In een vrijwel lege LocHal
wordt iedere week een live programma uitgezonden
met uiteenlopende, relevante onderwerpen. Zoals de
Kunst van het Nietsdoen met Maartje Willems, auteur
van ‘Niksen – Lang leve het Lanterfanten’ of Gedrag
van mensen in Corona-tijd, met Henk Verhoeven,
docent Toegepaste Psychologie. De livestream van de
Kennismakerijrevue is elke dinsdag om 16.00 uur gratis

te volgen. Je kunt hier ook afleveringen terugkijken.
Dus wees welkom in een virtuele LocHal, pak thuis
een drankje zoals je dat zou doen in het Stadscafé en
plof neer op de tribune van je eigen huiskamer. Ga
naar www.bibliotheekmb.nl/collectie-aanvullingen/
kennismakerijrevue om de livestream te volgen.

METROPOLITAN MUSEUM TILBURG
Voor iedereen die zich verstoken voelt van kunst is er
het Metropolitan Museum Tilburg in de Stedekestraat
15 met de raamtentoonstelling ‘Corona Special’. Ruim
twintig plaatselijke kunstenaars laten hun licht schijnen
op deze donkere tijden van corona, ieder op geheel
eigen wijze. De raamtentoonstelling is vanuit de
Stedekestraat te bezichtigen en bevat een uitgebreide
verzameling beelden, zeefdrukken, assemblages,
tekeningen, collages, aquarellen, etsen enzovoorts,
tot en met een ‘Vakantieboek voor Thuisblijvers’.
Het museum is te bewonderen tot 1 juni 2020.
Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Abd Alkader Abd
Alwahed, Sjon Brands, Jamine Hendriks, Maria van der
Heijden, Walter Kerkhofs, Ivo van Leeuwen, Jeroen de
Leijer, Kim Pattiruhu, Ellen Rijk, Ro-nalt Schrauwen,
Stephan de Weert, Nick J. Swarth, Tine van de Weijer en
Nico de Wit. Info: www.metropolitanmuseum.nl

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
de 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/
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geeft u ons
een tweede leven
via La poubelle?

DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

VRIJWILLIGERS
Als wijkverpleegkundige kom ik bij veel mensen achter de deur,
meestal op hoge leeftijd, ziek of kwetsbaar. Maar ze wonen allemaal
nog zelfstandig. Bij sommige mensen kom ik elke dag, bij anderen
een paar keer in de week. Eigenlijk zijn het altijd maar momenten
en dan zijn we weer weg. Hoe gaat het dan de rest van de dag?

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.

De meeste van hen kunnen zich nog goed zelf redden en er zijn
veel handige snufjes, die het leven gemakkelijker maken. Maar
toch, veel mensen hebben meer hulp nodig dan wijkverpleging en
huishoudelijke hulp. Niet alleen hulp bij allerlei dagelijkse dingen,
maar ook aandacht en gezelligheid. Gelukkig hebben de meeste
mensen familie, goede buren, vrienden. In mijn wijk zijn er ook veel
vrijwilligers. Die ondersteuning dichtbij is zo waardevol, vooral als
dat vanzelf gaat. Maar de werkelijkheid is vaak anders. Als je weinig
familie in de buurt hebt en niet zoveel bekenden dan kan het leven
moeilijk worden.
Ik kom al een tijdje bij Mw. Goos, haar man is vorig jaar overleden,
haar kinderen wonen ver weg en haar kring van vriendinnen wordt
kleiner. Ze heeft fijne buren, maar die wil ze ook niet te vaak belasten. Ze loopt elke dag een klein blokje om, maakt dan een praatje
met mensen uit de straat. Ze leest veel, luistert naar muziek en
puzzelt graag. Het meeste in d’r eentje, ze vindt het leven niet meer
zo leuk. Ik had al paar keer voorgesteld om een vrijwilliger te vragen.
Ze hield het eerst af, moest even wennen aan dat idee. Maar nu dan
toch de stap gezet. Via Contour de Twern komt Tineke nu elke week
even langs bij Mw. Goos. Samen een boodschap doen, even naar de
bibliotheek of gewoon wat muziek luisteren. Vroeger deed ze dat
altijd samen met haar man Toon. Soms komt Tineke tussendoor ook
nog wel een langs. Mw. Goos is nu echt gesteld op Tineke.
Door Corona kon Tineke niet meer op bezoek komen. De huishoudelijke hulp en ik zijn de enige die nog in huis komen. Tineke komt nog
steeds voor een praatje aan de deur en ze belt wat vaker. Een zware
periode, niet alleen voor Mw. Goos, maar voor heel veel ouderen.
Het is mooi om te zien dat mensen in de wijk oog hebben voor
elkaar. Ook bij Mw. Goos. De buren zetten de boodschappen bij de
deur en iemand anders brengt een pannetje soep. Vorige week was
ze jarig, een dag die ze het liefst stilletjes voorbij laat gaan. Na het
douchen zouden we samen een kopje koffie drinken. De bel ging
en Tineke stond met soesjes voor de deur. Even later kwamen de
buurkinderen voor het raam hun tekeningen en kaarten laten zien.
Buurman Frits bracht een bosje bloemen. Toen we aan de koffie
zaten werd er op het raam getikt door Hans, die 4 huizen verderop
woont. Hij pakte z’n accordeon en speelde een gezellige stukje.
Mw. Goos zat in haar stoel en ik zag hoe ze genoot van dit moment.
Op de achtergrond stond Tineke, die vrolijk zwaaide. Wat een bijzonder moment. Ik gun iedereen fijne buren, een buurman die muziek
maakt en een vrijwilliger zoals Tineke.

Maria, de wijkverpleegkundige
van Thebe
0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

En maken daarna andere mensen weer blij
met uw spullen!

INFO: 013 543 92 22

WWW.LAPOUBELLE.NL
Goederenbank

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT
Voorkom klachten door juiste zithouding
OOR
OOK V UUR
VERH

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

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

T: 013 - 521 22 23

De 5 basis voorwaarden
voor verantwoord zitten

2

4
5

1

3

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

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.

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

*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.

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!
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

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.

HET LEVEN
WEER OP DE RIT
MET VRIJWILLIGERSWERK
Tekst Hans Petersl | Beeld Freepik.com

Soms kun je zo stranden in het leven dat je nauwelijks meer tot iets in staat bent.
Dat gebeurde bij Pierre van Dorst. Na een aantal heftige levensgebeurtenissen kwam
hij depressief thuis te zitten: doelloos, zonder uitzicht. Die periode duurde een aantal
jaren. Gelukkig gaat het nu weer iets beter: met vrijwilligerswerk bij Traverse en
ContourdeTwern pakt hij de draad weer op.

Pierre begon twee jaar geleden als vrijwilliger bij MFA
De Poorten. Hij draaide mee in het beheer en assisteerde
bij het jongeren- en ouderenwerk. Daarnaast was hij
als ervaringsdeskundige vrijwilliger actief bij Traverse.
Hij maakte wandelingen met cliënten, ging met ze naar
het strand. “Soms helpt uitwaaien veel beter dan een
goed gesprek.” Hij bracht cliënten van de locaties naar
de dagbesteding, zoals Ut Rooie Bietje, of hielp met
meubels in elkaar zetten. Pierre ontdekte dat de zorg- en
welzijnssector hem goed beviel. Hij besloot de opleiding
Howie The Harp te volgen.

OPLEIDING

Als je kunt herstellen van een psychische beperking ben je
een belangrijke krachtbron voor het herstel van anderen.
Dat is de overtuiging van de Howie the Harp (RIBW), een
zorgopleiding voor iedereen die cliëntervaring heeft in
de psychiatrie en/of verslavingszorg. De opleiding is dus
uitermate geschikt voor (ex-)cliënten van Traverse. De
eenjarige opleiding heeft een vernieuwende aanpak:
cliënten werken aan hun eigen herstel en worden
tegelijkertijd opgeleid tot ervaringsdeskundige. Naast
het leren opkomen voor zichzelf werken studenten aan
het samenwerken en taal- en computervaardigheden,
aan inzicht in hun eigen gedrag en hoe ze methodisch
kunnen werken. Pierre: “Je leert alles over emotionele
vaardigheden, ziektebeelden en herstelondersteunende
zorg. De belangrijkste vragen zijn: ‘Wat heb je nodig om
weer terug te keren in de maatschappij?’. En ‘wat hebben
mensen nodig, en hoe kunnen we dat bereiken met zo
min mogelijk medicatie?’.”

(V)ECHTSCHEIDING

Na een aantal donkere jaren ziet de toekomst van Pierre
er weer wat rooskleuriger uit. Pierre duikt terug in het
verleden en vertelt zijn verhaal. “Ik was getrouwd met
Marian, had een goede baan en twee kinderen. Maar de
sleur trad in ons huwelijk en dat bloedde langzaam dood.
Ja, het is een cliché maar ik werd verliefd op Chantal, de
buurvrouw, die ook getrouwd was. Erewoord, er is niks
gebeurd, maar Marian kreeg er lucht van en ik kon mijn
spullen pakken.” Marian bleef in het huis wonen, maar
had geen inkomen, dus Pierre betaalde de vaste lasten
en de alimentatie voor de kinderen. Pierre: “Totdat bleek
dat ik niet meer kon pinnen. Marian had onze rekening
geplunderd.” Uit boosheid zegde hij de rekening op en
betaalde de vaste lasten en alimentatie niet meer. De
echtscheiding ontaardde in een vechtscheiding. De
rechter besloot dat Marian vrij kon wonen, totdat ze een

eigen woning had. Dat was een half jaar later. Pierre vond
ook een studio, waar hij zijn kinderen kon ontvangen.
Inmiddels was buurvrouw Chantal gescheiden van haar
man, Richard. Pierre en Chantal kregen een relatie. Pierre:
“Richard was woest. Hij bedreigde me met de dood als
ik Chantal bleef zien.” Op een kwade dag, toen Pierre
bij Chantal op de koffie was, kwam Richard langs om
speelgoed op te halen. Pierre: “Ik heb zijn dreigementen
onderschat. Hij ging door het lint toen hij merkte dat ik
er was. Hij drong binnen en sloeg me helemaal in elkaar.
Onder het oog van mijn kinderen.” Tranen wellen op in zijn
ogen: “Ik zal nooit de blik van mijn dochtertje vergeten. Ze
dacht dat pappa dood ging.”

“DAT VERZIN JE NIET!”

Een paar maanden later was zijn lichaam hersteld en kon
hij weer werken. Hij trok in bij Chantal.
Richard hield zich rustig en alles leek oké. Wat bleek
echter, Richard en Marian , de ex van Pierre, konden
het wel heel erg goed met elkaar vinden en kregen
een relatie. Pierre: “Wat?! Dat verzin je toch niet. Ik was
woest, kon ze wel vermoorden.” Gelukkig deed hij dat
niet. Wel kwam hij door alle gebeurtenissen in een
diepe depressie terecht. Hij kon niet meer werken. Met
wederzijds goedvinden en een gouden handdruk nam hij
ontslag. Pierre: “Met Chantals salaris en mijn WW konden
we het redden, dachten we.” Maar de kredietcrisis sloeg
toe, Chantal verloor haar baan en door de hoge kosten
kwamen ze opnieuw in de schulden. Pierre: “We besloten
uit elkaar te gaan, deze keer niet uit haat, maar uit liefde.
Dan zouden we samen meer geld overhouden.”

VOL VERTROUWEN

Pierre werd weer thuisloos. Hij meldde zich aan bij
Traverse en woonde tijdelijk in een chalet. Een half jaar
later hielp Traverse hem aan een woning. Stapje voor
stapje krabbelde hij weer op. Tegenwoordig heeft hij
er weer vertrouwen in. Hij is blij met de hulp en de
mogelijkheden die hij van Traverse en ContourdeTwern
heeft gekregen. Binnenkort is zijn opleiding afgerond.
Dan wil hij zijn passie volbrengen: werken met jongeren.
Op dit moment loopt hij vanuit de opleiding stage op een
woongroep van jongeren van de RIBW. Maar die stopt
over een tijdje. Pierre: “Ik wil graag een betaalde baan en
richt me weer op de arbeidsmarkt. De stage is daarvoor
een heel mooie opstap. Mocht ik niet zo snel een betaalde
baan vinden, dan zou ik graag vrijwilligerswerk willen
gaan doen bij HotSpot; werken met jongeren die via
Traverse begeleid wonen.”
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O P Z O E K N A A R C O N TA C T | V R A A G E N A A N B O D | T E KO O P

D
A
A
R
D
E
D IJT ?
KW
CONTACT
Weduwevrouw (80) zoekt leuke man om
gezellige dingen mee te ondernemen, zoals
een terrasje, winkelen of thuis een kopje koffie
drinken. Alleen is maar alleen. Heren, bent u
geïnteresseerd? Schrijf dan een reactie onder
nummer 2020-2-1
Ik (man) ben op zoek naar een leuke vrouw om
eens samen ergens mee naar toe te gaan. Ik ben
81 maar nog goed mobiel. We kunnen altijd
kijken wat we gaan ondernemen. Ik reis met
het regio-vervoer. Lijkt het je wat? Reageer dan
onder nummer 2020-2-2
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.
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TE KOOP |
AANGEBODEN | GEZOCHT
Door een verzamelaar gezocht: singeltjes uit
de jaren ’60 en ’70. Info via 013 571 09 44.
Te koop aangeboden antiek tin.
Voor informatie 013 570 34 53.
Voor biljartliefhebbers: aangeboden 3 keus,
3 ballen en een mooie klok. Alles is in goede
staat. Voor inlichtingen belt u met
013 515 92 35.
Diverse zaken te koop aangeboden zoals
hometrainer, tweedehands kleding, klokken,
rollator, stofzuiger, 2-persoons houten
ledikant etc. Wilt u meer informatie? Neem
dan contact op via 06 573 16 254.
Fijne en gezellige jeu de boulesvereniging de
Reeshof zoekt nieuwe leden. Wij spelen iedere
woensdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur aan de
Bladelstraat 2-A Tilburg (in het gebouw van de
tafeltennisvereniging TIOS). Komt u eens een
kijkje nemen? U bent van harte welkom.

Biljartvereniging Het Spoor is op zoek naar biljarters
die ook graag in competitieverband willen spelen. We
spelen in de KBO-competitie dus alle wedstrijden in
Tilburg. Heb je interesse kom dan een keertje langs of
bel met de secretaris M. Koks op 06 815 63 043. We
biljarten op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag
in MFA Het Spoor van 13.00 – 17.00 uur.
Op zoek naar een mooie vrijwilligersfunctie? KBO
Tilburg telt 21 afdelingen. Bij meerdere afdelingen
kunnen we hulp gebruiken, zoals bestuursleden en
mensen voor begeleiding van activiteiten. Ook hulp
bij zaken als belasting invullen, meedenkers bij WMOaanvragen, chauffeurs voor "Automaatje". U bent van
harte welkom. In overleg gaan we na wat we voor
elkaar kunnen betekenen. U kunt contact opnemen
via kbo.tilburg@gmail.com
Vanaf 29 april brengt en installeert stichting Op
Groene Voet regentonnen bij mensen die dit dat
zelf niet kunnen of er geen tijd voor hebben. De
actie 'Heel Tilburg aan de ton!' is onderdeel van het
Blauwe Tuinen Project. Er zijn tonnen in alle kleuren en
soorten... voormalige wijn- en whiskyvaten, gewone
tonnen, Tilburgs design. De tonnen komen van lokale
leveranciers en worden met korting aangeboden. De
levering en overloopset zijn gratis, dankzij de gemeente
Tilburg. Voor een kleine arbeidsprijs wordt de ton ter
plekke geïnstalleerd. Geïnteresseerd? Neem contact op
met de stichting via www.opgroenevoet.nl
Bij wijkcentrum de Ypelaer, Corellistraat 10, staat
een boekenkast vol met boeken, bestemd voor
wijkbewoners. Voor ontspanning in deze roerige tijden.
Je kunt kiezen uit thrillers, romans, Engelse boeken,
strips, kinderboeken, sprookjes en prentenboekjes voor
peuters. Deze boeken zijn gratis en mag je gewoon
meenemen. Je mag er eventueel een ander boek voor in
de plaats leggen. De kast staat buiten van maandag tot
donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Voor leden van de bibliotheek die geen gebruik maken
van de online bibliotheek is er de Afhaalbieb bij de
vestigingen LocHal, Heyhoef en Wagnerplein. De
Afhaalbieb is gratis, je betaalt geen extra kosten. Voor
leden met een klein abonnement worden de geleende
boeken in mindering gebracht op het aantal boeken dat
je jaarlijks mag lenen. Elk lid kan elke drie weken een
nieuw pakket bestellen. Meer info: bibliotheekmb.nl/
diensten/afhaalbieb.

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
op 013 542 16 64 | 06 451 33 696 of via
annemarievermeulen@contourdetwern.nl

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 2020-2-1.
WIJ STUREN UW BRIEF DAN
ONGEOPEND DOOR.
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DE PASSIE VAN…
MYRIAM ANDERSON
34 | De Draad

In de Maaslandstraat in de wijk Jeruzalem staat een
auto die meteen opvalt. Een kersenrode Cadillac
Fleetwood met een wit dak, bouwjaar 1952. Het
is de auto van Haico Coomans. “Hij heeft ook een
Sedan Deville uit 1964,” zegt zijn vriendin Myriam
Anderson. “Maar ik houd meer van de ronde vormen
van de Fleetwood.” Myriam (Tilburg, 1965) draagt
een fraai zwart bloesje en een groene petticoat die
mooi afsteekt tegen het rood van de Amerikaanse
slee. Denk nu niet dat ze speciaal voor de foto deze
kleren heeft aangetrokken want ze kleedt zich altijd
in deze stijl – óók tijdens haar werk als receptioniste
op Tilburg University. Rock-'n-roll is haar passie.
“Het zit in mijn bloed,” vertelt de Tilburgse thuis.
“Ik ben er mee opgegroeid.” Op de achtergrond Big
Sandy, één van haar favorieten. “Ik heb hem wel eens
zien optreden. Hij heeft toen één van mijn waaiers
gesigneerd.”

HUILEN
Haar liefde voor rock-'n-roll heeft ze van haar
moeder. “Die hield van oude country en van rockers
als Bill Haley en Patsy Cline. Patsy Cline is mijn all
favourite zangeres. Ik ben wel eens bij haar museum
geweest in Amerika. Ik heb er staan huilen als een
klein kind – ze is bij een vliegtuigongeluk om het
leven gekomen. Wacht, ik zet een plaat op, dan
begrijp je het.” Even later vullen de weemoedige
tonen van een pedal steel guitar de woonkamer.
“Haico speelt ook pedal steel.”

THUISKOMEN
Myriam was zestien toen ze voor de eerste
keer van haar leven een rock-'n-roll-festival
bezocht. “Het was een gevoel van thuiskomen.”
Al snel ondergingen kleding en kapsel een ware
metamorfose. Ze trouwde met een rocker met wie
ze regelmatig dansdemonstraties gaf en richtte
haar huis ook in stijl in. Maar het huwelijk strandde.
“Ik was 21 en helemaal klaar met rock-'n-roll.” In de
daaropvolgende jaren kreeg ze drie kinderen. In
muzikaal opzicht en qua menselijk contact was het
een trieste periode. Maar alles veranderde toen ze in
2014 Haico tegenkwam die ze nog van haar eerste
rock-'n-roll-tijd kende. “Rock-'n-roll is een levensstijl,”
zegt ze. “We bezoeken festivals in Nederland en
België en zijn ook al vier keer naar Amerika geweest.
Dit jaar wordt het Boston – als het tenminste
doorgaat met die corona.”
Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie
in deze rubriek staan? Stuur dan een berichtje
naar De Draad via dedraad@contourdetwern.nl.

Tekst | Fotografie Joep Eijkenss

HOE GAAT HET
NU MET U?
Tekst Etiënne van Breugel | Illustratie Dennis Buster
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De coronacrisis houdt heel Nederland al weken in zijn greep. Vooral
ouderen en kwetsbaren hebben het soms moeilijk, helemaal nu ze niet
meer naar het wijkcentrum kunnen voor ontmoeting, een kopje koffie of
de wijklunch. Waar de een zich prima redt in deze onwerkelijke tijden,
ligt bij een ander eenzaamheid op de loer. Gelukkig is er een grote groep
professionals en vrijwilligers die zich speciaal richt op de bewoners voor
wie het allemaal niet vanzelf gaat. We spraken met een aantal.

EXTRA AANDACHT, JUIST NU

Team Reeshof roept vrijwilligers en professionals
vooral op om creatief te zijn in het contact.
“De vrijwilligers van de OPSTAPbus zijn nu
bijvoorbeeld belmaatjes geworden en hebben
contact met de 183 deelnemers. Een groep van
de inloop van Weduwnaars heeft geoefend
met een groepsgesprek via Telebakkie van KPN:
daar gaan ze komende weken meer verder.
We moeten soms inventief zijn om diensten in
een andere vorm door te kunnen laten: het is
belangrijk dat mensen hun verhaal kwijt kunnen.”
De medewerkers van Team Reeshof wijzen op
het belang van de extra aandacht die kwetsbare
personen juist nu nodig hebben. “We voeren
tuingesprekken met een minimale afstand van
anderhalve meter. Bij een kwetsbare bewoner
die met ziekte in zijn omgeving kampt maar
noodgedwongen binnen moet zitten hebben
we een tas met dvd’s bij de voordeur gezet
zodat ze in ieder geval wat afleiding heeft, bij
sommige ouderen hebben we een Compaan, een
vereenvoudigde tablet, ter beschikking gesteld,
we hebben een vrijwilliger die aan een ouder
iemand voorleest op afstand… We zijn op heel
veel fronten creatief.”

FLYEREN OP AFSTAND

Frans van Blitterswijk is teamcoördinator bij
ContourdeTwern in Oud-Noord. “In het begin
is het heel erg zoeken geweest. Ook voor onze
vrijwilligers viel er ineens een gat. We hebben
ze allemaal gebeld en gevraagd of ze belmaatje
wilden worden of dat ze zelf misschien behoefte
hadden aan contact. De mensen die normaal
gesproken meedoen met de activiteiten in onze
wijkcentra hebben allemaal een telefoontje van
ons gehad met de vraag of ze wilden dat wij
hen af en toe zouden bellen. Daar kwamen heel

positieve reacties op. Ook de mensen van de
Vriendenbank hebben we gebeld. De aanvoerders
van de subclubjes zijn heel gemotiveerd om
contact te zoeken met hun leden.” Frans en zijn
collega’s gaan zo nu en dan ook nog de straat op
om contact te zoeken met de mensen. “We nemen
dan flyers van het AdviesPunt mee. Het gaat erom
dat we gezien worden, dat mensen ons weten
te vinden. Laatst hadden we een speelgoedactie
opgezet hier in Oud-Noord. De kinderen
sprongen een gat in de lucht met alle cadeautjes.
Aandacht en spulletjes waar ze niet op hadden
gerekend: geweldig om te zien.”

SNEL VERTALEN

Teamcoördinator in Tilburg West Maartje
Pennings vertelt dat na iedere persconferentie
de telefoon in haar wijk roodgloeiend staat.
Vooral mensen van niet-Westerse achtergrond
bellen dan voor opheldering. Ook voor hen is de
huidige situatie heel vervreemdend. Doordat ze
de taal niet machtig zijn, weten ze niet exact wat
dan de richtlijnen zijn, wat wel en niet kan. “We
hebben een vrijwilliger met een enorm netwerk

>

om zich heen. Die meneer manoeuvreert enorm
snel. Hij spreekt Arabisch, Marokkaans, Frans en
Nederlands en staat via zijn vrijwilligers ook in
contact met statushouders en nieuwkomers. Hij
vertaalt relevante documenten razendsnel, stuurt
een foto in de app-groep van de vrijwilligers
en die verspreiden het vervolgens weer naar
hun achterban. Als mensen vragen hebben,
dan beantwoordt hij die vaak ook nog zelf of hij
verwijst door naar de juiste kanalen. Maar hij
regelt net zo snel een laptop voor een Syrisch
gezin waarvan de kinderen nu online les moeten
volgen. Onze Turkse collega’s Döndü Karadli en
Banu Evginçan hebben het ook heel druk met
hun contacten met Turkse ouderen. Onder hen
heerst ook veel angst. Al die medewerkers en
vrijwilligers zijn goud waard, zeker in deze tijd.”
Trieste verhalen zijn er helaas ook. Maartje:
“Er zijn ook mensen die vastlopen en die zich
met de eenzaamheid geen raad weten. Die
zijn nu volledig op zichzelf aangewezen en
die hebben we soms huilend aan de telefoon.
Of een meneer die acuut geopereerd moest
worden vanwege leverkanker. Na zijn operatie
moest hij in quarantaine. Toen hij vervolgens
naar het ziekenhuis moest voor een controle
liepen we helemaal vast. Een medewerker van
de zorgverzekeraar is toen op eigen titel met die
man meegegaan.”

BERKEL-ENSCHOT

Dorpsondersteuner in Berkel-Enschot
Chantal van den Broek werkt met haar
collega’s ook voornamelijk op afstand.
“Naast het contact met de bewoners praten
we ook veel met partnerorganisaties zoals
woningbouwverenigingen, praktijkondersteuners van de huisarts, wijkverpleegkundigen
en vrijwilligersorganisaties. Nu de crisis langer
duurt, begint de eenzaamheid toe te slaan
merken we. Mensen die aangeven dat ze zich
vervelen, dat ze de kinderen en de kleinkinderen
al zo lang niet hebben gezien, de dagbesteding
die wegvalt waardoor een mantelzorger ineens
geconfronteerd wordt met 24-uurszorg, of
mensen die iemand in de nabijheid verliezen.
Die mensen probeer je telefonisch zo goed
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mogelijk te helpen. In heel dringende gevallen
gaan we er zelf naar toe, maar altijd met inachtneming van die anderhalve meter en de andere
richtlijnen. We ontvangen echter ook positieve
signalen, zoals contacten tussen buren en familie
die eerst stroef waren en nu ineens versoepeld
zijn. Ook merken we grote betrokkenheid in de
dorpen. Mensen willen iets doen en er worden
heel veel mooie initiatieven genomen.”

BLIJ VAN DE EENDJES

Redacteur Hans Peters van De Draad verruilde
in crisistijd zijn redacteursstoel ook een aantal
dagen om vanuit buurthuis de Ypelaer telefonisch
contact te zoeken met oudere bewoners. Zo’n
vijftig gesprekken voerde hij in een paar weken.
Hans: “De mensen zijn toch blij verrast als je belt.
‘Wat goed dat jullie bellen nu het wijkcentrum
dicht is’. In een paar gevallen heb ik door kunnen
verwijzen naar het AdviesPunt, bijvoorbeeld bij
een mevrouw die door haar rug was gegaan en
op zoek was naar iemand die haar hondje kon
uitlaten. Of een man met COPD die graag wilde
dat iemand boodschappen voor hem zou doen.
Het is leuk en dankbaar werk. Bijvoorbeeld een
mevrouw die je belt en vertelt dat ze iedere dag
even naar het Ypelaer-park gaat om naar de
eendjes te kijken. Omdat ze daar zo blij van
wordt. Dat vind ik wel mooi.”

COLOFON
Hoofdredactie
Etiënne van Breugel
Redactioneel
Etiënne van Breugel
Joep Eijkens
Betty Montulet

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

Hans Peters
Jojanneke van Zandwijk
Puzzelcorner
Concept & Creatie
Dennis Buster
Fotografie
Astrid Brenninkmeijer
Esther Brenninkmeijer
Dolph Cantrijn

DE VOLGENDE DRAAD

De derde editie van De Draad in 2020 wordt verspreid tussen
3 en 10 juli. De kopij voor die editie sluit op vrijdag 29 mei.
Wilt u De Draad niet meer ontvangen, mail dan uw naam en
adres naar dedraad@contourdetwern.nl

Joep Eijkens
Freepik.com
Frans Lahaye
Hans Peters
Regionaal Archief Tilburg
Acquisitie
Hans Peters

DE JUISTE OPLOSSING

Oplage:

van de puzzel in De Draad nummer 1, 2020 was: KRINGLOOPWINKEL.
De twee gelukkige prijswinnaars zijn Mevrouw R. Jacobs en de heer J.
Mateijsen, beiden uit Tilburg.

37.500 exemplaren

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE PRIJS!

Diamant-groep

Verspreiding:
Vrijwilligers ContourdeTwern /

Drukwerk
Moderna Printing

WAT U NOG MOET WETEN

Dit is De Draad nummer 2, 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.

Cover:
Evy van Riel
Fotografie Dolph Cantrijn
Met dank aan de
samenwerkende partners:
ContourdeTwern
De Wever

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

Gemeente Tilburg
KBO Kring Tilburg
La Poubelle
SMO Traverse
Thebe
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AdviesPunt
Krijgt u geen bezoek
meer en voelt u zich
eenzaam of verdrietig?

Wilt u videobellen met
uw (klein-) kinderen
maar weet u niet hoe?
Komt uw mantelzorger
of thuiszorgmedewerker
tijdelijk niet meer?

Heeft u een
boodschap of
medicijnen nodig?

Wilt u (digitaal)
in contact komen
met anderen?

Bent u op zoek naar tips of
ideeën voor tijdverdrijf in huis?

Komt u door de Coronacrisis in nood en heeft u hulp nodig, een kleine of grote vraag?

Bel (013) 549 86 46 Mail adviespunt@contourdetwern.nl
Het AdviesPunt helpt u
Wat gebeurt er als ik bel?
Bel ons AdviesPunt, we kijken samen met u wat
er aan de hand is, wat u nodig heeft en wie u
daarbij het beste kan helpen. Dit is allemaal veilig.

Het AdviesPunt is bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
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