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DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

PROFESSIONEEL ZITCOMFORT

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

Laat u dan eens adviseren voor een écht goede stoel.

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

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

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

OOK  VOOR

VERHUUR

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

De 5 basis voorwaarden
voor verantwoord zitten

15 3

2
4

Voorkom klachten door juiste zithouding

WWW.LAPOUBELLE.NL

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

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

voor verhuur of verkoop. 

En maken daarna andere mensen weer blij 
met uw spullen!

geeft u ons 
een tweede leven 
via La poubelle?

ÓÓK BOEDELRUIMINGEN

INFO: 013 543 92 22

Goederenbank
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RUBRIEKEN

Ieder mens bezit een talent. En vaak wel meer dan 
één. Bij de een komt het al op heel jonge leeftijd 
tot ontwikkeling, bij een ander manifesteert het 

zich pas op latere leeftijd. In weer andere gevallen 
wordt een talent niet onderkend of ontbreekt het 

aan discipline en wilskracht om het maximaal te 
benutten. Vaak associëren we talent met ergens in 

uitblinken, ergens de allerbeste in zijn, begaafd zijn. 

Voor dit themanummer van de Draad hanteren 
we liever een ruimere definitie van talent. Aanleg 

hebben voor iets, talent in de zin van lef en 
moed tonen. Over drempels heen stappen, om 

je verborgen talenten te ontdekken zoals Mien 
Smetsers deed toen ze op latere leeftijd leerde 

schrijven en rekenen. Of de Eritreese Mahmoud 
Shekesa die in nauwelijks zes jaar Nederlands op 

hbo-niveau leerde. Maar ook het talent om er voor 
een ander te zijn als dat nodig is. De Meedenkers zijn 
daar een prachtig voorbeeld van. Net als ontzettend 
veel andere inwoners van Tilburg, Berkel Enschot en 
Udenhout. Want wat hebben zij zich van hun beste 

kant laten zien afgelopen maanden. Belangeloos 
en onbaatzuchtig hebben tal van mensen 

zich ingezet voor een ander; vanuit een soort 
vanzelfsprekendheid iets terug te doen voor de 

maatschappij. De studenten vrijwilligersvereniging 
Serve the City is daar een mooi voorbeeld van. 

Talent laat zich tot slot niet door leeftijd 
beteugelen. Wat te denken van de krasse knarren 
die wekelijks op het voetbalveld van FC Tilburg te 

vinden zijn voor een partijtje Walking Football. Of 
celliste Olga Zweekhorst die pas op haar 53e bij 

het instrument kwam waar ze al die jaren naar op 
zoek was geweest. Maar ook aandacht voor jeugdig 

talent in ons magazine. De jonge redacteuren van 
muurkrant Ixeg Waxie vertellen hoe de structuur 
van hun bijeenkomsten er onder meer voor heeft 

gezorgd dat zij hun talenten verder kunnen 
ontplooien. En misschien nog wel het allermooiste 

is dat ze hun positieve ervaringen daarover ook 
nog eens graag met anderen willen delen. Laat deze 
Draad u inspireren om ook uw talent aan te boren.

Etiënne van Breugel
Hoofdredacteur 

INHOUD
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WALKING FOOTBALL 
VOETBALLEN TOT JE 
ER BIJ NEERVALT



Was je vroeger fervent voetballer en speelde 
je de sterren van de hemel? Maar ben je nu op 
leeftijd, zijn je lijf en ledematen stijf en stram 
en zit fanatiek voetballen er niet meer in? Geen 
nood! Bij Walking Football van F.C. Tilburg 
kunnen alle voetballers van 55-plus terecht voor 
een stevig potje wandelvoetbal. Voetballer ben 
je immers voor het leven!

Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn

Old Stars Walking Football is overgewaaid vanuit 

het Verenigd Koninkrijk. In 2019 pikte de Koninklijke 

Nederlandse Voetbalbond (KNVB) de sport op. Al snel 

groeide deze uit tot een bekende spelvorm in Nederland, 

met zo’n 150 teams over het hele land. En met Sjaak Swart 

als ambassadeur aan het roer. 

WALKING FOOTBALL: OOK IN TILBURG!
Ex-Willem II-speler Frans van Morkhoven nam drie jaar 

geleden samen met zijn voetbalmaat Herman Terbeek 

het initiatief om Walking Football in onze stad te starten. 

Willem II had geen Walking Football afdeling, dus sloegen 

Frans en Herman samen met Richard Bosch van Football 

Club Tilburg de handen ineen om een team samen te 

stellen bij deze voetbalclub. Frans kan terugkijken op 

een ruime voetbalcarrière. Hij speelde twintig seizoenen 

bij Willem II: hij begon bij de jeugd en eindigde bij de 

>



veteranen. Frans: “Het hoogste wat ik gespeeld heb was 

het tweede elftal in 1972. Ik ben nu 67 en had twintig jaar 

niet meer gespeeld. Daarom ben ik drie jaar geleden met 

Walking Football begonnen, het is weer zo leuk om tegen 

een balletje te trappen.”   

BEPAALD GEEN MAKKIE!
Elke donderdagmiddag spelen de mannen van Walking 

Football Tilburg twee keer een half uur op het veld van 

F.C. Tilburg aan de Spoordijk. Onder hen zitten gewezen 

amateurspelers, maar ook ex-profs van Willem II. Elke week 

kijken ze weer uit naar de training. Frans: “We zijn met zes 

man begonnen en hebben inmiddels twee elftallen. We 

spelen zes tegen zes.” Walking Football is een voetbalvorm 

waarbij in wandeltempo tegen elkaar gespeeld wordt. 

Maar dat betekent niet dat wandelend voetballen een 

makkie is. Frans: "Het is een positiespel en vergt precisie 

en inzicht. Door de specifieke spelregels durf ik te stellen 

dat de sport juist moeilijker is dan het reguliere voetbal. 

De moeilijkste regel is dat er niet gerend mag worden; 

dat is voor voetballers een uitdaging. Er moet één voet 

aan de grond blijven en je moet de bal aan de voet 

houden. Er mogen geen slidings gemaakt worden en 

de bal mag niet boven heuphoogte komen. Je mag niet 

koppen, niet springen. En een diepte paas is ook uit den 

boze. Daarnaast maken we gebruik van kleine doeltjes en 

hebben we geen keeper.” 

DE DERDE HELFT  
Naast fit blijven en je conditie op peil houden, heeft 

Walking Football ook een sociale component. Want de 

derde helft van de wedstrijd is net zo belangrijk, als de 

eerste en tweede helft. Dan nemen de spelers een hapje 

en drankje in de kantine, halen ze herinneringen op 

aan legendarische voetbalwedstrijden, geven ze af op 

de huidige prestaties van de voetbalclubs en zeiken ze 

elkaar ook wel eens af. Frans: “Voetbal blijft toch onze 

gemeenschappelijke deler. En we halen oud-voetballers 

6  | De Draad 
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achter de geraniums vandaan. Zo is een speler na een 

hartinfarct bij ons uit zijn isolement gekomen. Zijn 

conditie is aanzienlijk verbeterd. En een weduwnaar vond 

het ook heel fijn om bij ons aan de slag te gaan.”

HET SPEL, NIET DE KNIKKERS
Een keer per jaar gaat het team naar Alicante in Spanje. 

Frans en zijn vrouw hebben daar een appartement. Frans: 

“We hebben daar contact gelegd met F.C. Oranje, een 

Walking Football-team van gepensioneerde Nederlanders 

die de herfst van hun leven in Spanje doorbrengen. Dan 

spelen we een gezellig potje voetbal onder de Spaanse 

zon.” Daarnaast doet het team mee aan toernooien met 

andere Brabantse Walking Football-teams in Veldhoven 

en Roosendaal. Frans: “Dat is best zwaar; je voelt het aan 

het einde van de dag aan je lijf en ledematen. We worden 

ook een dagje ouder. Onlangs wonnen we de derde prijs 

in een Walking Football-toernooi met RKC Waalwijk. Het 

gezegde luidt ‘het gaat om spel en niet om de knikkers’, 

maar de ambitie om te winnen blijft, dat gaat 

er nooit meer uit. We voetballen tot we erbij 

neervallen.” In het team zitten veel ex-spelers 

van Willem II, zoals Don van Riel en Wil Vissers. 

De rest zat bij amateurverenigingen als Noad, 

Longa en Zigo of speelde bij andere profclubs 

als Sparta en PSV. Frans: “Om bij ons te spelen, 

moet je wel tegen een bal kunnen trappen. 

Voetbalverleden heeft een pré. En je moet 

55-plus zijn. Ons jongste lid is 55, ons oudste 

lid bijna tachtig. Dat is Toine Smulders, die 

kan vanwege gezondheidsredenen even niet 

meespelen, maar hij is er wel elke week. Hij 

maakt op het moment de opstellingen. We 

noemen hem gekscherend onze technisch 

directeur.”

ONDANKS LEEFTIJD FANATIEK
Toine lacht. “Ik kom hier voor de gezelligheid. 

Dat is de winst die je haalt uit het Walking 

Football. Dat heb ik ook tegen NOS-journalist 

Gerri Eijckhof gezegd tijdens het 60-jarig 

jubileum voor betaald voetbal in het Olympisch 

Stadion. Het is een fijne groep, heerlijk om te 

doen, je blijft fit en ik kijk er elke week weer 

naar uit mijn maten te zien. Voetbal is mijn 

lust en mijn leven. Op het moment kan ik niet 

zoveel, ik heb een bacterie op mijn hartklep en 

slik drie soorten antibiotica. Maar ik stel wel de 

teams samen. En de dokter zegt dat ik volgende 

week weer mag voetballen.”Toine Smulders 

voetbalde twaalf jaar bij de jeugd van Willem 

II. Van zijn 23ste tot zijn 57e speelde hij bij 

WereDi. En tot zijn 77e trainde hij de pupillen. 

Hij had tien jaar niet gespeeld tot hij hoorde 

van Walking Football. Toine: “Ik nam mijn voetbalschoenen 

mee, heb meegespeeld en ben nooit meer weggegaan. 

Bij Walking Football is het moeilijk om vrij te lopen en de 

bal aan de voet te houden. En je mag niet rennen, dat 

vergeten spelers regelmatig. Dan worden ze wel eens 

boos op elkaar.”  Dan zegt Toine ‘doe toch rustig aan, je 

bent de zestig al gepasseerd, straks krijg je een hartinfarct’. 

Probeert hij ze een beetje op te monteren als de nestor 

van het stel. Toine heeft ook artrose, maar dankzij 

oefeningen en het voetbal kan hij goed lopen. Toine: 

“Ondanks mijn leeftijd, blijf ik fanatiek. Volgend jaar word ik 

tachtig, maar als ik me fit voel, ga ik gewoon door.”

DE BAL LEKKER ROND LATEN GAAN
Oud-Willem II-er Wil Vissers (66) blijft fit met drie keer per 

week hardlopen en een keer per week Walking Football. 

Hij speelde bij de jeugd van Willem II, ging op zijn 16e naar 

PSV en keerde in 1974 weer terug naar Willem II waar hij 

tot 1976 in het eerste elftal speelde. Daarna werkte hij 42 

jaar bij de politie en recherche van Breda. Wil: “Voor ik hier 

kwam, had ik al dertig jaar niet meer gevoetbald. Geweldig 

om mijn oude voetbalmaten weer terug te zien. Vind het 

ook super om mee te doen aan toernooien. De hele dag 

vijf wedstrijden van 1 kwartier spelen. Aan het einde van 

de dag ben je kapot, maar het is zo de moeite waard.” 

OUWE JONGENS KRENTENBROOD
Ook Don van Riel (74) voelt zich zo gezond als een 

hoentje. “Ik ben hartstikke fit, ben al twintig jaar niet meer 

bij de dokter geweest. Voetbal draagt daaraan bij.” Don 

werd in 1959 door Willem II trainer Willy Muller op zijn 

13e geselecteerd voor het jeugdelftal vanuit jeugdvoetbal 

Broekhoven. Op zijn 16e stroomde hij door naar het 

eerste; hij maakte zijn debuut op zijn 17e in het seizoen 

van het kampioenschap '64 -'65. Hij scoorde de 3-1 in de 

kampioenswedstrijd tegen Blauw Wit in het Olympisch 

Stadion. Ook speelde hij vijf keer tegen Cruijff. In 1976 

stopte hij en speelde hij drie jaar voetbal bij de Tilburgse 

Atletiek Club (TAC), tot hij regelmatig door defensie 

uitgezonden werd. Naast voetballer was hij namelijk ook 

militair. In 2001 ging hij met pensioen. Drie jaar geleden 

tipte Frans hem bij een thuiswedstrijd over Walking 

Football. Het sprak hem enorm aan. Don: “Ik had al bijna 

dertig jaar niet meer gevoetbald. Af en toe bij de Oude 

Glorie Willem II veteranen, dat werd op een gegeven 

moment toch te heftig. Je voetbalt tegen jongens van 

dertig. Bij deze club voetballen doe ik met veel plezier op 

ons eigen tempo en naar eigen kunnen. Het is echt ouwe 

jongens krentenbrood.”

Ben je ook (oud) voetballer, 55-plusser en wil je samen 
met leeftijdsgenoten voetballen? Neem dan contact op 
met Richard Bosch, 06-301 441 23 of r.bosch@skynet.be



Nabestaanden ondersteunen bij een begrafenis of crematie 
van hun dierbare met een uitvaart die recht doet aan hun 
gevoelens en de wensen van de overledene. Dat is waar 
Nemas Uitvaartverzorging voor staat. Door de beperkende 
coronamaatregelen van de afgelopen tijd, kon de uitvaart 
vaak niet plaatsvinden zoals men graag wilde. Vervelend 
voor de nabestaanden, maar ook voor uitvaartverzorgers 
Jan van den Hout en Mieke Peters van Nemas. Gelukkig zijn  
de maatregelen iets versoepeld.

Tekst Hans Peters | Fotografie Freepik.com
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ONBEPERKTE
MOGELIJKHEDEN 
IN EEN BEPERKTE TIJD



De Draad |  9  

J
an van den Hout: “Het is verdrietig dat je mensen 
niet kunt geven wat ze willen, dat wringt met je 
eigen gevoel. Eerst mochten er alleen familieleden 
van de eerste graad bij de dienst aanwezig zijn, 

later tien familieleden en weer later dertig personen. Het 
is hartverscheurend als naaste familie geen afscheid kan 
nemen. Er was ook geen mogelijkheid voor een informeel 
samenzijn met koffie, thee en gebak of bitterballen na de 
plechtigheid. Het moment om herinneringen met elkaar 
op te halen en emoties te delen.  Zo’n stukje ontlading 
wordt erg gemist.” 

CREATIEVE IDEEËN 
Wel zie je dat nabestaanden op creatieve ideeën komen 
ter vervanging van de beperkingen. Daar stond Nemas 
voor open. Jan: “Geen koffie of thee in de aula? Dan zorgen 
we toch voor een goodiebag met chocomel en koek, bij 
het verlaten van de begraafplaats. Of een ludieke actie: 
een stok van anderhalve meter met aan het uiteinde 
een hart, zodat bezoekers elkaar toch aan kunnen raken. 
Wat me echt koude rillingen gaf was bij de uitvaart van 
een motorfanaat. Zijn maten konden niet allemaal bij de 
plechtigheid aanwezig zijn. Dus vormden ze als eerbetoon 
een colonne achter de overledene en begeleidden hem zo 
naar het crematorium waar zij hem, met een individuele 
respectvolle stop, de laatste eer betoonden.

VOORUITKIJKEN
Jan wil niet terugkijken, maar vooruit. Hij is dan ook blij 
dat de regels versoepeld zijn. Families zoeken de randen 
op van wat is toegestaan. Mits je rekening houdt met de 
1,5 meter en de gezondheidscheck, is er veel mogelijk. 
Er mogen op het moment honderd mensen in een 
uitvaartcentrum aanwezig zijn. In de buitenlucht mogen er 
echter 250 mensen naar een begrafenis. Jan: “We hebben 
inmiddels een aantal uitvaarten in de buitenlucht gehad, 
dat geeft letterlijk lucht en is ook heel sfeervol.”

HET LEVEN VIEREN
Nemas biedt uitvaarten op maat. Jan: “Er is geen standaard 
uitvaart meer. Elke uitvaart is uniek. Hoe mooi is het om 
die persoon en zijn familie een uitvaart te bieden, die 
perfect bij zijn levensstijl past. Dat geeft troost en helpt bij 
de verwerking van het verlies.” Zoals de natuurliefhebber 
die op een natuurbegraafplaats wil rusten. De Willem II 
fan, van wie de kist wordt beschilderd in de tricolores. De 
begrafenis van een kroegtijger, waar doodleuk bier en 
bitterballen worden geserveerd. Of op de crematie van een 
fan van Het Festival van het Levenslied waar een Hollandse 
zanger de sterren van de hemel zingt. Jan: “Sommige 
families willen het leven vieren, want een begrafenis is als 
het leven, met een lach en een traan. Ik kan me nog goed 
de uitvaart van een levensgenieter herinneren. Haar familie 
had allemaal grappige familie-anekdotes in de speech 
verwerkt die aan haar leven refereerden. Het leek wel 
kleinkunst. Ze hield bijvoorbeeld van jagen. Zei de pastoor: 
‘Ze is nu naar de Eeuwige Jachtvelden, zij liever dan ik, ik 
hou namelijk helemaal niet van jagen’. Die dienst was echt 
een weergave van hoe deze persoon in het leven stond.” 

BEGELEIDEN VAN EMOTIE
Maar natuurlijk is er ook veel verdriet. Een overlijden is 
vaak het verdrietigste wat iemand in zijn leven meemaakt. 
Jan: “Ik zeg wel eens ‘wij doen geen uitvaarten, wij 
begeleiden emotie’. Ik kan het verdriet niet weghalen, maar 
ik kan wel een mooie uitvaart verzorgen. Tegemoetkomen 
aan de wensen van de nabestaanden en de overledene en 
zorgen voor mooie, - nieuwe - herinneringen. Daarnaast 
kan ik mensen bijstaan in hun rouwverwerking. Want juist 
in deze periode wordt iedereen verrast en geraakt door de 
eigen emotie.”

OP EIGEN MANIER AFSCHEID NEMEN
Nemas beschikt over een Afscheidshuis aan de Bergstraat 
103 in Goirle: een volledig uitgerust uitvaartcentrum met 
een verzorgingsruimte, een aula/ontvangstruimte en twee 
familiekamers met aparte aanpalende ruimte waar de 
overledene opgebaard ligt. Met de familiekamers speelt 
Nemas in op de nieuwe trend in de uitvaartwereld. Jan: 
“In die kamer kan de familie elkaar ontmoeten wanneer 
ze willen en dicht bij de overledene zijn. Het vervangt in 
zekere zin de opbaring thuis. Ze krijgen een sleutel van 
de kamer en je kunt er op elk gewenst tijdstip terecht. 
Fijn ook voor familie die van buiten de stad komt, of uit 
het buitenland. In de familiekamer kun je tot rust komen. 
Koffie drinken, praten met elkaar, de uitvaart voorbereiden: 
kaarten schrijven, bloemen, foto’s en muziek uitzoeken, 
maar vooral vaak en lang dichtbij de dierbare zijn. In 
een ongedwongen sfeer en op eigen tempo afscheid 
nemen. Ook ideaal voor kleine kinderen: die kunnen nu 
op relaxte manier zelf bepalen of ze hun dierbare wel 
of niet willen zien. Zonder de haast of drukte van een 
condoleancebezoek. Volgens zeggen van de reacties van 
nabestaanden “geeft de familiekamer rust en vrijheid en 
zouden ze het iedereen aanbevelen.”

VAKLIEDEN MET VEEL EMPATHIE
Wat maakt het werk van een uitvaartverzorger nu zo 
bijzonder? Jan: “Veel mensen omschrijven dit werk als 
een moeilijk beroep, maar ik vind het juist een warm 
beroep. Je kunt iemand ondersteunen in één van de 
meest emotionele perioden in het leven. Vaak ontstaat 
er een persoonlijke vertrouwensband en mogelijk 
een vriendschap. Of zoals een familielid het zo mooi 
omschreef: 'Vaklieden met veel empathie. Voor Jan en 
Mieke is dit natuurlijk hun vak, maar voor ons is duidelijk 
de passie die hen drijft naar voren gekomen. Ongelooflijk 
fijne mensen aan wie je je dierbaren bij hun laatste reis 
met een gerust hart toevertrouwd'."

Wilt u ook een uitvaart op maat met oprechte 

persoonlijke betrokkenheid? Voor uzelf of voor 

een dierbare? Neem dan contact op met Nemas 

Uitvaartverzorging, Bergstraat 103, 5051 HB in Goirle.  

T: 013 – 530 01 96. E: info@nemasuitvaartverzorging.nl. 

W: nemasuitvaartverzorging.nl



www.harrietvandervleuten.nl   

Uitvaar tbegeleiding

Harriet van der Vleuten

Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

T 013 592 00 48

Iedere  
uitvaart 
bijzonder

 www.nemasuitvaartverzorging.nl

Voor waardevolle herinneringen

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

Een persoonlijke uitvaart op maat.
•

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

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

te nemen in “Het Nemas Afscheidshuis”. 

Norovirus, Ebola, SARS, MERS, Q-koorts, 
COVID-19.. en daar zal het niet bij blijven! 
Maak je weerstand 
sterk met Qigong!

De beste gymnastiek komt uit China! 
Deze meest effectieve bewegingsleer in

de wereld is gemakkelijk te leren, ook door 
senioren en bovendien heerlijk om te doen! 

Voor plezier en ontspanning, maar 
zeker ook om ouderdomsklachten te 

verminderen of te voorkomen.  

Kom langs voor een gratis proefles!

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



De carrousel bestaat 

Tilburgs Schnitzeltje
Geserveerd met gebakken uien, een spiegelei, 

champignonsaus, frietjes, bakje salade en 
een tomatensoepje 

van 12,95
voor 9,959,95

• Deze bon kunt u inleveren t/m 31 december 2020 
   (met uitzondering van koopavonden)             
• Houd onze website in de gaten voor actuele      
   openingstijden & informatie
• Deze bon is ook geldig voor meerdere personen

Carrouseltilburg.nl
Schouwburgring 1
5038 TK Tilburg
013 - 5350030 

Knip uit & lever in!

15 jaar15 jaar Daarom geven wij u flinke 
korting met deze knipbon! 

& 

 www.nemasuitvaartverzorging.nl

Voor waardevolle herinneringen

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

Een persoonlijke uitvaart op maat.
•

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

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

te nemen in “Het Nemas Afscheidshuis”. 



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. 

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

www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Rit reserveren: 0900-0595

Informatie en klantenservice: 0900-7755862



Het is niet altijd even duidelijk waar je met een 
hulpvraag binnen het sociaal domein terecht 

kunt in Tilburg. Omdat je niet weet waar je 
moet zijn. Of omdat je nog niet exact weet 

wat je vraag nu is of welke hulp er allemaal is. 
Om mensen te helpen een weg te vinden in 

het zorgdoolhof, zet Tilburg speciaal opgeleide 
informele Meedenkers in. Dat zijn inwoners 

die anderen helpen hun zorgvraag concreet te 
maken en op zoek te gaan naar oplossingen. 

Sinds januari deden al meer dan honderd 
inwoners een beroep op een Meedenker, ofwel 

onafhankelijk cliëntondersteuner. 

Gabie Conradie is projectleider bij Zorgbelang Brabant, 
dat onder meer de werving, bekendmaking en 
opleiding  van de vrijwillige Meedenkers coördineert. 
‘Onafhankelijk klantadvies is heel belangrijk. Iedereen 
moet kunnen meedoen in de maatschappij. Bij 
de Meedenkers kijken we er vooral naar hoe we 
vrijwilligers kunnen inzetten om mensen te begeleiden 
en te ondersteunen bij hun vraag in het sociale 
domein. We helpen ze het gesprek met de instanties te 
voeren, en hen mee voor te bereiden. Het gaat vaak om 
mensen die voor het eerst te maken krijgen met een 
vraag in het sociale domein en die de weg niet weten 
te vinden.’

IK HEB EEN KLOK MAAR KIJK ER NIET OP
Caroline van Iersel is al tien jaar vrijwillig ouderen-
adviseur bij de KBO en is onlangs opgeleid als 
Meedenker. ‘Als Meedenker heb je net iets meer ruimte 
en rust om een gesprek te voeren. Wij geven geen 
indicatie af, dat doet de gemeenteambtenaar. Je voelt 
nog steeds dat mensen soms een beetje opkijken 
tegen die gemeenteambtenaar; ze zijn ook bang voor 
de vragen die ze gaan krijgen. Om de mensen op zo’n 
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gesprek voor te bereiden, gaan wij met ze rond de tafel. 
In alle rust. Ik sta op één lijn met ze.  "Tilburger onder 
de Tilburgers". Dan gaan mensen vaak wat makkelijker 
praten. Ik heb wel een klok, maar ik kijk er niet op, ik 
heb alle tijd. Mensen voelen die rust. Dan krijg je een 
fijn gesprek. Ze kunnen in alle rust hun verhaal kwijt. 
Dat is een van de vele voordelen van een Meedenker.’ 

SIGNALEN OPPIKKEN
Meedenkers ondersteunen de inwoners van de 
gemeente Tilburg met vragen over de WMO, de 
jeugdwet, participatiewet, werk en inkomen… Gabie: 
‘Het is soms best ingewikkeld voor mensen om een weg 
te vinden binnen het zorgaanbod. We beschouwen veel 
dingen als vanzelfsprekend, omdat we zelf in die wereld 
zitten, maar dat is het niet. Mensen zijn lang niet altijd 
op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden.’ 
Naast uitleg over alle wet- en regelgeving gaat het 
in de training ook over het oppikken van signalen. 
Hoe herken je iemand met een licht verstandelijke 
beperking? Hoe herken je de vraag achter de vraag en 
dus het oorspronkelijke probleem? Gabie: ‘En we kijken 
heel erg naar de verbinding in de wijk en het aanbod 

MEEDENKERS MAKEN 
TILBURGERS WEGWIJS IN 

ZORGAANBOD

Tekst Etiënne van Breugel  
Fotografie Gemeente Tilburg
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van onze partners. Als iemand aangeeft “Ik voel me 
eenzaam”, dan gaan we niet bedenken dat daar een 
ingewikkelde therapeut moet komen, als je weet dat 
er drie deuren verder een wijkcentrum zit. Meedenkers 
leggen logische verbindingen en proberen te voor-
komen dat er onnodig een beroep wordt gedaan op de 
dure geïndiceerde zorg.’  

WAT HEEFT IEMAND NODIG?
Caroline: ‘Natuurlijk kijken we ook met de klant 
welke mogelijkheden er binnen het eigen netwerk 
en de omgeving zijn. Als de gemeenteambtenaar 
daarnaar vraagt, krijg je snel al de gedachte: “Goh, 
die moeten zeker weer gaan bezuinigen”. Als wij 
daar als Meedenker naar vragen, en wij zitten daar 
op onafhankelijke basis, dan krijg je een ander 
verhaal. Wij kijken puur naar wat iemand nodig 
heeft; naar oplossingen die het meest voor de hand 
liggen. En we kijken daarbij als het nodig is ook 
verder dan de oorspronkelijke vraag. Vragen om een 
traplift is niet raar, maar toegeven dat je eenzaam 
bent is iets heel anders. Op zulke situaties zijn  
we getraind.’

De inzet van Meedenkers moet ervoor zorgen dat meer 
Tilburgers zo lang mogelijk mee kunnen doen in de 
maatschappij. Inmiddels lopen de wachtlijsten voor 
geïndiceerde zorg wel op. De inzet van Meedenkers 
is dus welkom. Gabie: ‘We zien een groot potentieel 
aan mensen die iets zouden kunnen betekenen. Het 
is hartstikke zinvol werk. Meedenkers zetten zich niet 
alleen in voor de gemeente maar vooral ook voor de 
gemeenSCHAP.’  Voor dit jaar mikt de organisatie op de 
inzet van veertig meedenkers: vier lichtingen van tien. 
De derde lichting, waarin ook nadrukkelijk mensen met 
een migrantenachtergrond worden betrokken, is begin 
september aan de opleiding begonnen. 

Meedenkers is een initiatief van gemeente 

Tilburg, ondersteund door het Ministerie van 

VWS. In Meedenkers werken de volgende 

organisaties samen: Zorgbelang Brabant |Zeeland, 

KBO-Kring Tilburg, TOG (Tilburgs Overleg 

Gehandicaptenorganisaties), UWV, Sociale 

Raad Tilburg, Traverse, MEE de Meentgroep en 

ContourdeTwern.

Wil je Meedenker worden of een  
beroep doen op een Meedenker? 

Bel 013 - 549 86 46, mail naar  
meedenkers@contourdetwern.nl  

of kijk op www.t-helpt.nl 
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Specifieke vragen over Tilburg slaan niet aan bij Peto, 

een vrolijke, hooguit 40 jaar ogende Afrikaan, de aard-

beientaart wel: “De hele wereld is een podium voor 

de rasechte muzikant die geen grenzen kent, noch wil 

accepteren”, zegt Pete. Een rotsvast geloof in God is zijn 

boodschap, de Afrikaanse muziek, gemixt met andere 

genres, is zijn expressiemiddel.

Als kind in Nigeria groeide hij op in een wereld van 

muziek waar ze als vijfjarigen al hun eigen instrumenten 

maakten, zo was de atmosfeer doordrenkt van muziek, 

geluid, ritme en soul. Pete: “Maar helaas heb je geld 

nodig om creatief te zijn. You need a push. Er is daar 

zoveel talent maar je komt nergens.” Hij werkte in de bar 

van een elite poloclub, bezocht door onder meer prins 

Charles tot een vriend in Breda hem uitnodigde om hier 

muziek te komen maken. Afrikaanse muzikanten waren 

hot in Europa, net als voetballers. “In 1990 vertrok ik,  Tekst Betty Montulet | Fotografie Hans Peters

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 is Peto Ebies 
Cadmus (62) aan de beurt. Geboren in Lagos 
(Nigeria) woont hij al 30 jaar in Tilburg, aan 
het Daltonerf in de Besterd maar zijn bedrijf 
Peto’s Music Production zetelt in de Smederij 
in de Spoorzone.

”
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met een koffer, jong, vol energie, vervuld van dromen  

en muziek.” En binnen een week had hij zijn eerste gig  

te pakken.

TILBURG, THE HOME OF THE MUSIC
De liefde deed hem in Tilburg belanden: “Tilburg is uniek. 

A small place in the world maar vervuld van liefde voor 

muziek en ritme. Ik werd er met open armen ontvangen. 

Veel culturen komen hier samen, Afrikaans, Marokkaans, 

Surinaams en Tilburgs. En mijn muziek is een explosie van 

vrolijkheid. In de basis Afrikaans, maar ook beïnvloed door 

motown, reggae, Caribbean en soul. En fusion en gospel. 

Ik zing en drum op de djembe maar bespeel ook andere 

instrumenten. Op de een of andere manier staan mensen 

hier enorm open voor de Afrikaanse muziek, de drums, 

het ritme, het dansen, het springen en het zweten. Dutch 

people can' t dance maar het Afrikaanse ritme kun je niet 

weerstaan. Zo werd Tilburg mijn thuis, here I’m grounded.” 

Hij reisde heel Europa rond voor optredens maar kwam 

altijd weer terug, naar Festival Mundial, 013, Theater 

De Boemel, De NWE Vorst, het Benebnooma Festival in 

Café Bosvreugd maar ook jamde hij in jazzcafé Paradox 

en het Ronde Tafelhuis: “Door de muziek integreerde ik 

en deed ik cultuur op. Dat ligt ook voor de hand want 

muziek verbindt, dat is de kracht ervan. Iedereen wordt 

gelijkwaardig.” Hij speelde zelfs in hardrockcafé Little 

Devil: “I was the only black among those guys”, lacht: “de 

beste tijd van mijn leven.”

WONEN IN DE BESTERD
Geld verdienen met muziek was niet eenvoudig tot 

hij zich ging richten op het verhuren van apparatuur, 

soundengineering, produceren en het geven van 

workshops. En dat leidde tot het bedrijf dat hij nu heeft 

in de Spoorzone: “Ik ken inmiddels zo veel musici in 

Tilburg, waar en met wie heb ik niet gemusiceerd hier? 

Van Gon Mevis, de directeur van ContourdeTwern tot 

en met Michiel Breukers en Henk Koekoek. Een van mijn 

hartenwensen is dan ook het organiseren van een Peto 

Cadmus Muziekfestival.” Wonen in de Besterd?  “Ach, de 

Besterd is een commerciële plek met veel coffeeshops 

maar muziek is mijn drug. Het maakt me niet uit waar ik 

woon, alles wat ik nodig heb is bij me. Mijn vrouw zou 

liever naar Noord verhuizen waar het rustiger wonen 

is maar ik leef graag in het centrum en zeker in de 

Spoorzone wemelt het van de jonge ondernemers die 

elkaar inspireren, een ideale werkplek.” 

DE VERZOENING
In Afrika komt hij niet veel meer: “In de jaren 90 reisde 

ik nog wel op en neer als de Dutch entrepreneur die wel 

even de rekeningen kwam betalen. Maar nu houd ik vooral 

contact via Skype. Het is sad to see dat Afrika nog steeds 

zo worstelt na de koloniale tijd. Verbetering blijft uit en al 

gaat het misschien economisch beter, er is geen balans, 

de verschillen zijn extreem net als in de VS. In Europa is 

alles meer gelijkgetrokken.” De Black Lives Matter discussie 

houdt hem natuurlijk wel bezig: “Een issue voor een hoop 

mensen. Ik zeg Everyone's Life Matters. Afrikanen hebben 

hun eigen verhaal over de slavernij net als de Europeanen. 

Daar zijn natuurlijk vreselijke verhalen over van beide 

zijden. Ik zeg: laat het verhaal bovenkomen want daar leer 

je van. Openen die wond en dan sluiten voor altijd. En dan 

laten we ons dan verzoenen. Maar in vredesnaam buiten 

de politiek om, ik houd niet van  politici of politiek. Dat 

draait vooral om geld en alleen in God is liefde.”

VOOR DE DRAAD ERMEE

'Here I'm grounded'



AANLEG
AANPAK
ACTIES
BEGAAFD
BUURT
CONTACT
CREATIEF

GAVE
GROEP
HELPEN
HULP
INTENS
INZET
OPVANG

PAREL
SAMEN
SPORT
STEUN
UITING
WERK
ZORG

Maak kans op een cadeaubon
met onze woordzoeker!

Stuur uw antwoord  
voor 31 oktober naar:

Redactie De Draad  
Spoorlaan 444

5038 CH Tilburg of naar 
dedraad@contourdetwern.nl

ENTHOUSIAST
TALENTVOL  
PLUSPUNT
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IXEG WAXIE 
EIGENWIJZE 

MUURKRANT 
ZORGT VOOR 

ZELFVERTROUWEN
Ixeg Waxie is inmiddels aan zijn tweede jaargang toe. De eigenwijze 

Tilburgse muurkrant, een initiatief van ContourdeTwern en Wobby.club, 
wordt door jongvolwassenen uit Tilburg gemaakt en komt vier keer per 

jaar uit. De vijf redactieleden zetten onder begeleiding van schrijver 
Nick J. Swarth en kunstenaar Jeroen de Leijer hun creatieve ingevingen 

op papier en doorlopen samen het hele proces van een magazine maken. 
En dat zorgt ook op persoonlijk vlak voor volop beweging.

Tekst Etiënne van Breugel 
 Fotografie Ixeg Waxie

>

>
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J   
oy’s van Lieshout, sociaal werker 

bij ContourdeTwern, is een van de 

initiatiefnemers van Ixeg Waxie. Samen 

met Jeroen de Leijer ging ze een paar 

jaar geleden op zoek naar activiteiten 

voor jongvolwassenen die wat lastig 

aansluiting vinden bij het reguliere 

aanbod. Joy’s: "Onze stad bruist natuurlijk van het 

aanbod voor jonge mensen, maar het is niet voor 

iedereen vanzelfsprekend om aan dat aanbod mee te 

doen. Niet iedereen is assertief genoeg, niet iedereen 

heeft de financiën, communiceren is niet voor alle 

jongvolwassenen vanzelfsprekend. En toen kwam 

Jeroen met het idee van een muurkrant." Jeroen: "Het 

idee achter de muurkrant is dat je ruimte creëert. 

Ruimte voor gedachten, tekeningen, verhalen. Die 

belanden vervolgens ergens. Ik zeg wat ik zie: dat 

is de visie van de jongeren, daar maken we met de 

muurkrant ruimte voor. Daar heb ik een projectplan 

voor geschreven en daar hebben we subsidie voor 

gekregen. Joy’s heeft er vanuit haar werk als sociaal 

werker de jongvolwassenen bij gezocht."

IN BEWEGING
De redactie van Ixeg Waxie bestaat uit vijf leden. 

Tijdens het interview zijn er drie aanwezig. Boris, 

schrijver, Marc, schrijver/tekenaar en Aran, tekenaar. 

Tekenaar Ricardo is bij de verjaardag van zijn moeder, 

schrijver/kok Gerwin helaas niet in Tilburg. Bij alle 

redactieleden heeft Ixeg Waxie voor de nodige 

beweging in hun leven gezorgd. Openhartig vertellen 

de drie aanwezige heren wat Ixeg Waxie voor hen 

betekent en hoe het hen in beweging zet. Aran: "Joy’s 

heeft me in het café benaderd voor dit project. Er 

gebeurde niet veel in mijn leven. Ik viel van de ene 

dag in de andere: ik woonde bij mijn tante op de 

bank en had alleen contact met haar en af en toe met 

een maat. Vanaf de derde editie van vorige jaargang 

zit ik erbij. Ik heb hier een plek gevonden om mijn 

creativiteit de ruimte te geven. Ik deed aanmeldingen 

bij grafische opleidingen maar werd nergens 

aangenomen. En nu ga ik binnenkort tekenworkshops 

geven aan kinderen in de Kruidenbuurt. En ik heb een 

eigen woning inmiddels. Als ik Ixeg Waxie niet had 

gehad, dan was ik waarschijnlijk van de ene bank naar 

de andere verhuisd. Nu maak ik stappen. In het begin 

waren het microstapjes, maar die worden steeds 

groter."

AANGENOMEN OP 
SCHRIJVERSOPLEIDING
Boris, zoon van initiatiefnemer Jeroen, is vanaf het 

prille begin betrokken. Trots vertelt hij dat onlangs is 

aangenomen op de HBO-schrijversopleiding Creative 

>
>

Writing. "Van de tweehonderd aanmeldingen zat ik bij 

de 25 die zijn aangenomen. Ik heb Ixeg Waxie er voor 

nodig gehad om te merken dat ik er capabel voor ben, 

dat ik het schrijven professioneel wil doen. Ik kom uit 

een creatieve familie en heb zelf creatieve ambities. 

Ik schrijf vrij absurde verhalen, heel fictief. Als je mijn 

eerste bijdragen vergelijkt met de laatste dan zit 

daar een enorm verschil tussen. Mijn eerste verhaal 

is eigenlijk een soort schets, zoiets dat je wel eens 

op een toiletpapier schrijft." Schrijver en begeleider 

Nick J. Swarth: “Ik moest hem bijna letterlijk dwingen 

zijn teksten in een bestand te zetten. Ook qua stijl en 

grammatica heeft Boris een aantal mooie stappen 

gemaakt."

DIEP GEVOELIG, EEN FRISSE BLIK
Marc tekent en schrijft voor Ixeg Waxie. Veel vanuit 

zijn gevoel, dan weer over politieke kwesties of de 

actualiteit. Nick: "We hebben ‘m wel moeten helpen 

om bij dat gevoel te komen." Marc:"Ik heb Joy’s wat 

tekeningen laten zien op mijn telefoon in het wijkhuis. 

Ik was daar voor maatschappelijk werk en heb m’n 

ambities ook wel uitgesproken. Joy’s heeft daar op 

aangehaakt. Ik heb tien jaar in Drenthe gewoond en 

ben toen weer terug gekomen naar Tilburg West, waar 

ik vandaan kom. Ik heb mijn opleiding afgemaakt en 

sta positief in het leven: zo zijn mijn teksten ook. Diep 

gevoelig met een frisse blik. Ixeg Waxie wil ik zeker als 

een opstapje gebruiken om straks weer een stap te 

maken. Richting werk bijvoorbeeld." Joy’s: "We kijken 

bij deze jongens ook nadrukkelijk in welke bestaande 

maatschappelijke trajecten we hen eventueel kunnen 

laten instromen. En dan ontstaat er ook weer ruimte 

voor nieuwe redactieleden."

ELKAAR OMHOOG LIFTEN
Hoe divers de groep redactieleden ook is, qua 

achtergrond, qua interesses… ze vormen duidelijk 

één geheel, een eenheid. Marc: "Wat ik het mooiste 

vind aan alles, is dat je veel met elkaar deelt. We 

hebben ieder ons eigen ding, ons eigen verhaal, 

maar we vormen toch een team. Dat is bijzonder. Ook 

als de ene er even doorheen zit dan staat de ander 

klaar. Je lift elkaar omhoog." Boris:  "Marc of Gerwin 

schrijven over compleet andere dingen dan ik. Maar 

dat bestaat allemaal naast elkaar, in één Ixeg Waxie. 

Iedereen kan zijn eigen stem en zijn eigen verhaal 

kwijt." Aran: "Ik leer hier ook de handigheidjes in het 

vak. Ik ben steeds meer aanwezig en mag mijn eigen 

werk bewerken op de computer. Aangezien ik zelf ook 

deze kant op wil, is het fijn om een professional aan 

het werk te zien. Maar ook op ander vlak beweeg ik 

vooruit. Ik was al een netwerk aan het opbouwen en 

dat ben ik hier aan het uitbreiden."
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STRUCTUUR
Alleen al de structuur, het werken met deadlines en 

het daadwerkelijk produceren hebben een positieve 

invloed. Nick: "Iets wat ook werkt, is dat je jezelf ook 

ontwikkelt door simpelweg te doen. Ook als Jeroen of 

ik niks zouden zeggen, dan er is toch een ontwikkeling: 

ze zijn iets aan het maken, ze zijn aan de slag. In het 

RESPECT ONDERLING
Joy’s tot slot: "Als je gaat kijken naar de ontwikkeling 

van al deze jongens; ze stonden allemaal op hun 

eigen manier stil en ze zijn via Ixeg Waxie in beweging 

gekomen. We werken in een klein groepje, er is veel 

respect onderling, iedereen mag zijn eigen uiting 

maken, het is een heel open vorm. Ze staan er ook als 

begin was het nog wat onzeker, maar dat is logisch. Je 

moet open zijn, jezelf kwetsbaar opstellen. Maar het 

is een heel leuke groep met ruimte om samen iets te 

doen." Jeroen: "Het hele blad is opgezet vanuit het idee 

dat als je een blad maakt, je ruimte maakt… de ruimte 

ontstaat, al is het maar op papier. De structuur biedt 

houvast. In een maakproces gaat het ook op en neer. 

De ene week gaat het beter dan de andere week, dat is 

bij iedereen zo. Maar je ziet elkaar elke twee weken dus 

er is genoeg ruimte om bij te sturen."

groep."Jeroen: "Het is ook een open vraag. Heb je er 

zin in, wat zou je willen doen? Als je zelf zin hebt om 

iets te maken, dan ga je ook kijken wat doet die, en 

wat doet die… Dat is heel enthousiasmerend: daarmee 

bouw je ook zelfvertrouwen op en dat neem je mee in 

je andere activiteiten. Daarom vieren we het uitkomen 

van elk nummer ook op grootse wijze in een passende 

omgeving."

Kandidaten aanmelden 
Doordat een aantal deelnemers uitstroomt en er ook interesse  

is vanuit andere wijken in Tilburg is Ixeg Waxie op zoek naar  
kandidaten. Die kunnen zich aanmelden bij sociaal werker Joy’s van 

Lieshout via joysvanlieshout@contourdetwern.nl of telefonisch  
via (013)468 38 57.  www.ixegwaxie.nl

Vlnr: Nick, Marc, Boris, Aran en Jeroen



TAAL IS 
DE SLEUTEL  
VAN JE LEVEN
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Mien Smetsers



In Midden-Brabant is 1 op de 9 volwassenen laaggeletterd. Voor hen is 
het vaak moeilijk mee te doen aan de samenleving. Het Taalhuis Tilburg 
kan dan een uitkomst zijn. Hier kunnen ze terecht voor persoonlijke 
begeleiding en taal-, reken- en computercursussen. 

Onder de laaggeletterden bevinden zich veel migranten 
of statushouders, die niet de kans kregen om Nederlands 
te leren. Maar ook mensen die Nederlands als moedertaal 
hebben, maar die om wat voor reden dan ook niet goed 
kunnen lezen of schrijven. Dat kan diverse oorzaken 
hebben: niet goed mee kunnen komen in de klas, te weinig 
aandacht van leerkrachten of vroegtijdig school verlaten 
om te gaan werken, bijvoorbeeld.  Het is voor deze mensen 
vaak moeilijk toe te geven dat ze laaggeletterd zijn. 

PROBLEMEN MET TAAL NIET OP ZICHZELF
Christianne van Leest, coördinator van het Taalhuis,  
beaamt dat. “Het Taalhuis is een onderdeel van het 
Taalnetwerk Midden-Brabant. Veel laaggeletterden 
schamen zich. Ze vinden moeilijker een baan of voelen 
zich onzeker, omdat ze de bijsluiter van de medicijnen of 
de brieven van instanties niet begrijpen. Het Taalhuis kan 
hen een stapje verder helpen.” Problemen met taal staan 
niet op zichzelf, en gaan vaak gepaard met armoede of 
gezondheidsklachten. Een laaggeletterde kan bijvoorbeeld 
teruggave van de Belastingdienst mislopen, omdat het 
niet lukt belastingformulieren in te vullen. Of ziek worden 
omdat deze persoon de voorschriften van de specialist niet 
begrijpt. Christianne: “We werken samen met instanties 
W&I, Schuldhulpverlening, Stichting Leergeld en UWV. Daar 
komen taalproblemen vaak boven water. Medewerkers 
krijgen bij het Taalnetwerk Midden-Brabant een training 
om laaggeletterdheid te signaleren en het probleem op 
een open en veilige manier met de client bespreekbaar te 
maken.”  

VAN LAAGGELETTERD NAAR AMBASSADEUR
Mien Smetsers (70) ervaarde aan den lijve hoe omstandig-
heden thuis tot laaggeletterdheid kunnen leiden. De 
Tilburgse komt uit een gezin van acht kinderen en woonde 
in de Tilburgse Textielbuurt. Haar vader was voddenboer / 
stratenmaker, haar moeder huisvrouw. Op de BLO-school 
kon ze niet goed meekomen met rekenen en taal. Mien: 
“Dan zei de juffrouw ‘dat komt later wel, ga jij maar buiten 
spelen’. Dat later kwam niet. Toen ik tien was, overleed mijn 
vader, en moest ik gaan werken in een schoenenfabriek.” 
Helaas kon moeder niet voor de kinderen zorgen. Mien 
werd overgeplaatst naar diverse kloosters, waar ze leed 

>
>

Tekst Hans Peters  
Fotografie Dolph Cantrijn | Hans Peters 



onder het strenge regime van de zusters. “En ook daar 
heb ik niks geleerd. Ik liep vaak weg.”  Wel had ze een 
beschermengel; een zuster die haar heup had gebroken. 
Mien vond haar in de gangen van het klooster en hielp 
haar. Mien: “Dankzij haar kon ik weer terug naar mijn 
tante en oma.”  Toen Mien twintig was, trouwde ze. Het 
was geen gelukkig huwelijk. Hij dronk en sloeg haar. 
Ze kreeg een zoon, Johan. De mishandeling werd haar 
teveel en ze scheidde.  Met haar tweede man, Kees, 
is ze nu twintig jaar getrouwd. Niet kunnen lezen en 
schrijven, ervaarde ze pas echt als een gebrek, toen ze 
Johan geen verhaaltje voor kon lezen. Mien:  
“Dat gaf mij de doorslag om te leren lezen.”

Op 47-jarige leeftijd meldde ze zich aan bij Volwas- 
seneneducatie. In zes jaar tijd haalde ze certi-
ficaten in Nederlandse taal, rekenen niveau 3, 
computervaardigheden en Bedrijfshulpverlening.  
Tegenwoordig is ze ambassadeur voor laaggeletterden 

> en geeft ze lezingen. Mien: “Na afloop komen laag-
geletterden naar me toe; die verwijs ik door naar het 
Taalhuis of het ROC. Ik kan ze over de drempel heen 
helpen, want ik weet als geen ander hoe hoog deze is.” 
Anno 2020 is ze weer terug naar school, het rekenen 
opfrissen. Mien: “Ik wil dat meer uitdiepen. Procenten 
berekenen bijvoorbeeld, of diepte. Dat is heel verfris-
send.” Mien is trots op wat ze heeft bereikt. “Ik schrijf 
gedichten en help mensen met brieven schrijven. Wie 
had dat twintig jaar geleden kunnen bedenken?”
   

NT1 EN NT2
Volwasseneneducatie verdeelt de taallessen in twee 
categorieën, namelijk in Nederlandse Taal 1 (NT1) 
en Nederlandse Taal 2 (NT2). NT1 is voor mensen die 
de Nederlandse taal als moedertaal hebben, maar 
laaggeletterd zijn, zoals Mien. NT2 is voor mensen 
die de Nederlandse taal als tweede taal hebben, 
zoals migranten.  Christianne van Leest is zowel 
coördinator van het Taalhuis in wijkcentrum ’t Sant, als 
bij de bibliotheek aan het Wagnerplein: “Tijdens onze 
begeleiding kunnen we de eerste groep doorverwijzen 
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naar het ROC Educatie en Inburgering, een partner 
van het taalnetwerk. Daar krijgen ze taalles en 
computerles. Er wordt gekeken naar wat er nodig is om 
taal te verbeteren. Bijvoorbeeld het planbord op het 
werk beter begrijpen, of boodschappenlijstjes leren 
schrijven?” Migranten die bij het Taalhuis aankloppen, 
worden vaak doorverwezen naar ContourdeTwern, 
MST of ROC Educatie en Inburgering. Christianne: “Er is 
een groot verschil in onderwijsniveau in het thuisland, 
sommige zijn zelfs nooit naar school geweest en kennen 
het alfabet niet. Ga er dan maar eens aan staan om 
Nederlands te leren!”

VLUCHT NAAR VRIJHEID
Voor Mahmoud Shekesa was Nederlands leren erg 
belangrijk: in thuisland Eritrea was hij cameraman en 
programmamaker. Vanwege het dictatoriaal regime kon 
hij niet schrijven wat hij wilde. Als je je kritiek uit op 
het regime, kun je opgepakt en gemarteld worden. Hij 
wilde vrijheid en besloot naar Nederland te vluchten. 
In 2014 kwam hij naar Tilburg. Hier ontdekte hij het 
Taalhuis in wijkcentrum ’t Sant. En leerde hij onze taal.  
Mahmoud: “Je moet echt wilskracht hebben. Ik was 
vier dagen per week bij het Taalhuis te vinden, daar 
leerde ik lezen, spreekvaardigheid en internetgebruik.” 
Hij werd doorverwezen naar de Fontys Hogeschool. 
In zes jaar tijd leerde hij onze taal op HBO-niveau. Hij 
wilde zijn oude beroep weer oppakken, maar moest 
daarvoor omgeschoold worden. Zijn diploma als 
documentairemaker is namelijk vergelijkbaar met 
havo-5 niveau. Dus ging hij naar de Filmacademie in 
Amsterdam. Op het moment studeert hij af: hij maakt 
een film over dakloosheid. In Tilburg zit hij ook niet stil. 
Hij is cameraman bij R-Newt Jongerenwerk en Omroep 
Tilburg, tolk bij Vluchtelingenwerk, citytrainer bij 
Buurtsport en vrijwilliger bij de Thuisadministratie van 
ContourdeTwern. 

AMBITIEUZE TOEKOMSTPLANNEN
Mahmoud adviseert instellingen voor 
Volwasseneneducatie om twee keer per week les te 
geven in plaats van één. Mahmoud: “Nederlanders 
hebben de neiging Engels met je te praten, ook 
studenten onderling praten Engels. Zo leer je de taal 
nooit. Ik ken mensen die na twintig jaar nog steeds geen 
gesprek met de huisarts kunnen voeren. Als je lichaam 
in dit land is, maar je hoofd in het thuisland, kun je ook 
niet goed inburgeren. Taal is de sleutel van je leven. Want 
met taal leer je ook de cultuur en de etiquette kennen.” 
Hij heeft ambitieuze toekomstplannen. “Ik wil graag 
professioneel tolk worden. Daarom ga ik in 2021 naar de 
Hogeschool Tolk-Vertaler in Maastricht.” Dat had hij zes 
jaar geleden niet kunnen bedenken, toen hij van onveilig 
Eritrea naar veilig Nederland vluchtte. Mahmoud lacht: 
“Daar altijd mooi weer, maar geen vrijheid. Hier vaak 
slecht weer, maar altijd vrijheid.” 

TAALCENTRUM
Wijkcentrum ’t Sant heeft een groot aanbod op het 
gebied van taal- en computereducatie. Christianne: “En 
dat is niet voor niets, het wijkcentrum ligt in de wijk Het 
Zand, een multiculturele wijk. Het wijkcentrum is een 
soort taalcentrum geworden. Op woensdagochtend is 
er het spreekuur van het Taalhuis, en zijn er gespreks-
groepjes onder de noemer Taal in de Wijk. Bij het Taalhuis 
kan iedereen terecht voor vragen over taal, rekenen 
of computerles. Zo  heeft ContourdeTwern het project 
Samenspraak in huis, waar migranten een taalmaatje 
kunnen vinden. In het wijkcentrum zit de bibliotheek, 
waar ik programmamaker van ben. Boeken en taal zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bibliotheek 
biedt bijvoorbeeld de Meeleesclub (voor Nederlanders 
NT1). Hier leest iedereen hetzelfde boek in eenvoudige 
taal. Het boek wordt echter voorgelezen door een 
vrijwilliger. Zo kan iedereen zelf meelezen en genieten 
van het verhaal. En dan is er nog de cursus Digisterker, 
waar je wegwijs gemaakt wordt in het doolhof van 
de digitale overheid. Kortom, door dit grote aanbod 
ontstaat een enorme kruisbestuiving voor iedereen die 
iets met taal heeft.”

Ben jij of ken jij iemand die laaggeletterd is en zou jij of 
die persoon beter willen leren lezen, schrijven, rekenen of 
werken met de computer? Neem dan contact op met het 
Taalnetwerk Midden-Brabant via www.taalhuismb.nl 

Het Taalnetwerk Midden-Brabant is een samenwerkings-
verband tussen ContourdeTwern, Bibliotheek Midden-
Brabant, ROC Educatie en Inburgering, Missionair Service 
Centrum (MST) en Stichting Lezen en Schrijven. Het 
Taalnetwerk is actief in de regio Midden-Brabant en 
werkt samen met de gemeente Tilburg, Heusden, Goirle, 
Oisterwijk, Dongen, Hilvarenbeek, Loon op Zand,  
ABG-gemeenten en Waalwijk. 

De Tilburgse Taalhuizen
Wijkcentrum Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4.  
Spreekuur: dinsdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. 

Bibliotheek Tilburg-Noord, Wagnerplein 4.  
Spreekuur: dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Bibliotheek/Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74.  
Spreekuur: woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

MST, Gasthuisring 54a.  
Spreekuur: donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
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Bij de sociaal-maatschappelijke opvang 
van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat 
verblijven mensen die om wat voor reden 
dan ook dak- of thuisloos zijn geraakt. 
Dat wil niet zeggen dat ze bij de pakken 
neer gaan zitten. Sommige van hen 
hebben een talent waarin zij zich  
uit kunnen leven. Zoals schilderes  
Monica Vaicekauskaite.
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MONICA: ‘MIJN KUNST 
IS MIJN UITLAATKLEP’

Tekst | Fotografie Hans Peters



Het favoriete schoolvak van Monica was kunst. In haar 

geboorteplaats Siauliai (Litouwen) studeerde ze grafische 

kunst. Het is dan ook geen wonder dat ze vele jaren later 

kunstenares werd. Op dit moment woont ze bij Traverse. 

Wanneer ze weer haar eigen huis en atelier heeft, wil ze 

een carrière starten als zelfstandig kunstenares. 

Haar werk heeft een diversiteit aan kunstvormen. Ze 

maakt collages, mandala’s, juwelen, kussens en kleden 

van gebruikte draden en stoffen. Haar collages kunnen 

omschreven worden als surrealistisch. 

REPETITIEVE KUNST
Monica: “Ik raak geïnspireerd door schilders als  Dalí 

en Frida Kahlo, de kleuren die ze gebruikten, hun 

verbeelding. Ik knip plaatjes en foto’s uit tijdschriften, 

posters en kranten en die plak ik in mijn collages. Die 

plaatjes herhalen zich steeds. Rondom die plaatjes 

schilder ik figuren als Indianen of boeren die zich ook 

weer herhalen. Zo krijg je een collectie van schilderijen 

die er ogenschijnlijk hetzelfde uitzien, maar steeds weer 

anders zijn. Leg de schilderijen naast elkaar, dan ontstaat 

een galerij die zowel herhalend als verschillend is.” Deze 

repetitieve kunst doet denken aan Andy Warhol, herinner 

je de altijd herhalende gezichten van Marilyn Monroe, 

in verschillende kleuren. Of het blik tomatensoep van 

Campbell’s.

Ze creëert mandala’s en botanische kunst van gedroogde 

bloemen die ze in haar collages verwerkt. Daarnaast 

maakt ze kettingen en oorringen van kraaltjes. En als 

laatste, maar zeker niet als minste, toont ze haar kussens 

en kledingen. Die geven een beetje jaren ’70 gevoel. 

Monica: “Ik heb dit van mijn oma geleerd.” Onmiddellijk 

mijmert ze over Litouwen. Monica: “Mijn geboortestad 

Siauliai is adembenemend. Beschermd door UNESCO. 

Ik word blij als ik aan mijn stadje denk: de groente- en 

fruitmarkt, de kroegen, de nachtmarathon. Maar ook 

aan de Heuvel met Kruizen: een heuvel vol met kruizen 

en beelden van Jezus. Ik vind het mooi, niet vanuit 

christelijk oogpunt, maar vanuit een kunstzinnig oogpunt. 

Religieuze kunst is prachtig.” Ondanks dat ze haar 

thuisland erg mist, is ze dol op ons koude kikkerlandje.  

VERLIEFD OP NEDERLAND
De eerste keer dat Monica Nederland bezocht was ze 

erg onder de indruk van de vriendelijke mensen en het 

algehele gevoel van vrijheid. Dat is twaalf jaar geleden. 

Ze kwam aan in Roosendaal. Ze vond Nederland zo 

geweldig, dat ze hier wilde werken. Die werkplek werd 

de Longa chocoladefabriek. Monica: “Om een land echt 

te leren kennen, is een vakantie niet genoeg. Je moet 

werken om de taal te leren.” Ze woonde in een huis van 

het uitzendbureau, samen met arbeiders uit Polen en 

Duitsland. Ze werkte zeven maanden bij Longa en had 

diverse functies. Daarna reisde ze door Europa en bezocht 

ze landen als Cyprus en Schotland. Zeven jaar later kwam ze 

terug naar Nederland, haar favoriete land. Bij toeval kwam 

ze terecht in Tilburg, omdat ze hier een baan kon krijgen als 

manager van Hotel Central. Helaas ging in 2014 het hotel 

failliet en werd Monica werkloos. 

ALS HET REGENT, DAN GIET HET
Als het regent, dan giet het. Ze raakte niet alleen haar baan 

kwijt, ook haar gezondheid liet haar in de steek. Vanwege 

een onfortuinlijk voorval: haar tamme ratje gaf haar een 

schram op haar arm en haar hond likte het wondje. De 

bacteriën op zijn tong manifesteerden zich in haar lijf 

en ze ontwikkelde bloedvergiftiging. Ze had echter niks 

in de gaten. Tot ze zich erg moe voelde en niet meer de 

kracht had om op te staan. Haar moeder vertrouwde het 

niet en die kwam vanuit Litouwen naar Tilburg. Toen ze 

Monica in die toestand vond, bracht ze haar meteen naar 

het ziekenhuis. Monica: “Het was kantje boord. Ze heeft 

letterlijk mijn leven gered. In het ziekenhuis werd meteen 

bloedvergiftiging geconstateerd. Ik raakte in een coma 

van vijf dagen en had een hartoperatie nodig, de dokters 

brachten een hartprothese in. Het was een hel op aarde.” 

De operatie was succesvol, ze bleef nog drie maanden in 

het ziekenhuis: tegen die tijd was haar huur van haar kamer 

verlopen. Bovendien kon ze de huur niet betalen, omdat 

ze geen zorgverzekering en geen uitkering had. Maar de 

ziekenhuisrekening moest betaald worden. Om een lang 

verhaal kort te maken: toen ze uit het ziekenhuis ontslagen 

werd, had ze geen baan en geen huis. Afgelopen maart 

klopte ze bij Traverse aan. 

TOEKOMSTPLANNEN
Monica: “Eerst was het moeilijk, maar nu voel ik me best 

gelukkig. Met de hulp van mijn persoonlijke coach van 

Traverse heb ik een uitkering en kan ik aan mijn toekomst 

werken. Mijn werk is mijn uitlaatklep. Ik kan beter met mijn 

problemen omgaan; wanneer ik schilder vergeet ik ze zelfs.” 

Ze werkt het liefst ’s nachts. Dan is het kalm en vredig. 

Monica: “Als ik mandala’s schilder, is dat bijna meditatief. Ik 

voel me als een nachtvlinder. De vlinder is mijn favoriete 

symbool. Hij staat voor mijn artiestennaam: Amanda Taros.” 

Monica heeft nog meer talenten: ze heeft een kappers-

opleiding gevolgd en maakt de mooiste bruidskapsels. Dat 

zijn kunstwerken op zich. Op het moment dat Monica haar 

eigen studio en huis heeft, zullen we vast meer van haar 

horen. Hou haar collages, mandala’s, sieraden, kussens en 

kleden in de gaten.

MONICA: ‘MIJN KUNST 
IS MIJN UITLAATKLEP’
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QIGONG VOOR SENIOREN
Wil je werken aan je gezondheid? Dan is Qigong iets 

voor je. Deze gezondheidsoefeningen uit China worden 

al eeuwenlang door Chinese senioren beoefend. 

Qigong versterkt je hart en longen, geeft je een betere 

slaap en balans, en zorgt voor soepele spieren en 

gewrichten.  De lessen van docent Thomas Donkers 

zijn gericht op rust en ontspanning (zowel lichamelijk 

als geestelijk). Naast lichamelijke oefeningen, leer je te 

ontspannen, vloeiend bewegen en rustig te ademen 

door de neus. Hierdoor verbeteren de energiestromen 

in je lichaam. Qigong is super fijn om te doen. Niet 

alleen krijg je een betere conditie en gezondheid, 

je let er ook op meer te ontspannen in het dagelijks 

leven. Meedoen? Kom vrijblijvend kennismaken op 

maandagochtend van 11.30 – 12.15 uur in MFA De 

Poorten, Hasseltstraat 194 te Tilburg

TOT EIND OKTOBER ‘BIJ ONS NS’
Sinds 2011 kunnen Tilburgers genieten van het 

bruisende binnenstadgebied Spoorzone. Voorheen zat 

hier de NS-hoofdwerkplaats, waar meer dan duizend 

mensen dagelijks werkten. Bijna 150 jaar lang was 

dit de grootste werkplaats van de NS in Nederland. 

Het was een dorp op zich, met een eigen ziekenboeg, 

brandweer en sociale activiteiten. Tot eind oktober kun 

je in de LocHal een kunstinstallatie bezoeken die vertelt 

hoe het er bij de werkplaats aan toe ging. 

Multidisciplinair kunstenaar Bob Driessen (ExpoLab) 

en filmmaker Sophie Tooten maakten dertien 

videoportretten van oud-medewerkers. Van de oud-

directeur tot de eerste vrouw op de werkvloer en van 

de huisdokter tot de huisfotograaf. Door hun verhalen 

wordt een uniek stukje geschiedenis van Tilburg 

blootgelegd. Middels fysieke archieffoto’s worden de 

videoportretten geactiveerd. Een speelse bezigheid 

voor jong en oud. De Installatie ‘Bij ons NS’ is tot eind 

oktober iedere dag gratis te bekijken in de LocHal, van 

08.00 uur tot 22.00 uur.

KEURIS QUARTET IN HET CENAKEL
Op 13 oktober speelt het saxofoonkwartet Keuris 

Quartet in het Cenakel. Het concert is georganiseerd 

door De Link, concertorganisatie voor nieuwe muziek 

en is gewijd aan spectrale muziek. Keuris Quartet 

speelt Insane Dances en DUDA. Een duda is een soort 

doedelzak uit de Oekraïne. Zaal open: 20.00 uur. 

Aanvang: 20.30 uur. Normale prijs: €15,-. Studentenprijs: 

€5,- Tickets te bestellen via www.delink.nl

1 APRIL T/M 2 MEI 2021  
HEIKANT: EEN WERELDWIJK
Stichting Straat organiseert een evenement over 

Tilburgse straten, buurten en wijken. Volgend jaar april 

is De Heikant aan de beurt, een veelkleurige wijk met 

een rijke historie en interessante verhalen. Het project 

‘Heikant, een wereldwijk’ is daarop gebaseerd. Zo 

zijn er excursies, een expositie, een symposium, een 

reconstructie van het Lijnsheike, een fotopuzzeltocht, 

een wijkquiz en een slotweekend met dans, muziek, 

theater en zang. En er verschijnt een boek. Het 

programma zou niet tot stand gekomen zijn zonder 

de kennis, creativiteit en talent van de bewoners van 

de Heikant. Toch kan de informatie nog completer; 

daarom reizen van oktober t/m december vier 

koffers door de Heikant. Hierin kunnen wijkbewoners 

verhalen, foto’s, gedichten, voorwerpen, tekeningen 

en andere tastbare herinneringen aan hun Heikant 

achterlaten. Deze worden toegepast in een expositie en 

dienen als inspiratie voor het slotweekend. Meer info: 

stichtingstraat.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen 

met info@stichtingstraat.nl 

NIEUWSGAREN
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KICK-OFF OLD STARS BIJ LUTO 
Op 14 oktober houdt tafeltennisvereniging LUTO de 

kick-off Old Stars, waarbij 55-plussers kennis kunnen 

maken met de tafeltennissport. Tafeltennis is een 

laagdrempelige sport, die zonder aanpassingen tot op 

latere leeftijd gespeeld kan worden. Daarnaast heeft 

de sport een sociaal aspect; het is niet het doel, maar 

het middel om actief en sociaal bezig te zijn. Daarom 

organiseert LUTO van 09.00 uur tot 11.15 uur deze Old 

Stars Tafeltennis kick-off in samenwerking met Het 

Nationaal Ouderfonds, de Nederlandse Tafeltennisbond, 

Sportbedrijf Tilburg en ContourdeTwern. Niemand 

minder dan Bettine Vriesekoop, tweevoudig Europees 

kampioen tafeltennis, verzorgt een clinic. Bettine is 

ambassadeur van Old Stars Tafeltennis en zet zich in om 

ouderen via haar geliefde sport in beweging te krijgen 

en fit te houden. U wordt van harte uitgenodigd hieraan 

mee te doen. Ervaring is niet nodig, LUTO zorgt voor 

een batje. U wordt begeleid door een trainer van Old 

Stars, die gebruik maakt van het Athletic Skill Model van 

beweegstrateeg René Wormhoudt. Naast tafeltennis 

worden diverse beweegvormen aangeboden. Ook staat 

de koffie klaar en kunt u een gezellig praatje maken. 

Ook een potje spelen met Bettine? Kom dan naar de 

Kick-off Old Stars tafeltennis bij LUTO, Jan Aartestraat 

18, 5017 ED te Tilburg. Informatie of aanmelden? Neem 

contact op met Marcel van der Wegen, T. 06 142 55 474 

of via luto.oldstars@gmail.com  

INSCHRIJVING TILBURGSE 
VRIJWILLIGERSPRIJZEN 2020 GEOPEND
De inschrijving voor de verkiezing van de  

Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2020 is geopend. Op  

www.vrijwilligerstilburg.nl kunnen belangstellenden 

een vrijwilliger, een groep vrijwilligers, een vrijwilligers-

project of een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente 

Tilburg voordragen. De inzendingen moeten uiterlijk 
vrijdag 23 oktober bij Vrijwilligers Tilburg binnen 

zijn; de winnaars worden op maandag 7 december 

bekendgemaakt tijdens de Nationale Dag van de 

Vrijwilliger. Ook is er dit jaar weer een speciale 

Jongerenvrijwilligersprijs. De winnaar daarvan wordt op 

zaterdag 14 november bekendgemaakt in het Brabants 

Dagblad. De Tilburgse Vrijwilligersprijzen zijn een 

initiatief van Gemeente Tilburg en ContourdeTwern, 

in nauwe samenwerking met Rabobank Tilburg en 

omstreken, Interpolis en het Brabants Dagblad.

Wilt u meer lezen over uitstapjes op cultureel, 

maatschappelijk of sportief gebied? Check dan onze 

uitgaanstips op de website www.dedraadmagazine.nl

DE DRAAD SOCIALE EN CULTURELE AGENDA
Wil je op de hoogte blijven van culturele of sociale 

uitstapjes? Check dan onze sociale en culturele agenda 

op www.dedraadmagazine.nl



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

Knip uit 
Stuur op!

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

SSlleecchhttss  €€  2244,,9955 
Voor 5 hoofdgerechten! 

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

 

 

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

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

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



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.
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Sinds 2010 zetten studenten van vrijwilligersorganisatie 
Serve the City zich in voor het welzijn in de stad. Dat 
doen ze onder meer voor jongeren, gehandicapten, 
daklozen en voor kwetsbare ouderen. Voor die laatste 
doelgroep organiseren ze uitstapjes maar bieden ze 
ook praktische diensten, zoals boodschappen doen, 
maaltijden bezorgen, of eenzame ouderen bellen voor 
een gesprekje. Rechtenstudent Jaap Hezemans sloot zich 
als een van de velen in coronatijd aan bij Serve the City 
en deed bijvoorbeeld boodschappen voor de familie 
Bouwhuis. "Ik dacht: 'Wat kan ik voor anderen doen,  
waar ik zelf ook nog een goed gevoel aan overhoud?"
Voor de familie Bouwhuis was de service van Serve the 
City een uitkomst. Het echtpaar woont in de Leyhoeve, 
hun kinderen en kleinkinderen wonen in Maastricht en 

Geneve. Toen er in de Leyhoeve strikte maatregelen 
werden genomen en alle bewoners in hun appartement 
moesten blijven, wees een van de verpleegkundigen 
hen op Serve the City. Mevrouw Bouwhuis: "Ik ben 83 en 
mijn man is 87. We zijn niet mobiel, helemaal niet na de 
heupoperatie van mijn man, dus die hulp was echt een 
uitkomst voor ons. We werden in contact gebracht met 
een student, Jaap. Er was meteen een klik toen we elkaar 
voor de eerste keer aan de telefoon hadden."

GROTE TASSEN AAN HET STUUR
Jaap: "Ik had verwacht een echt Brabants echtpaar aan de 
lijn te krijgen: dus toen mevrouw Bouwhuis corned beef 
keurig op zijn Engels uitsprak in plaats van als 'kornet 

Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen de 

Eenzaamheid: een week waarin ontmoeting en verbinding 

centraal staan en waarin landelijk extra aandacht wordt 

gevraagd voor dit lastige onderwerp. Een onderwerp dat met 

de huidige coronacrisis misschien wel actueler en nijpender 

is dan ooit, zeker voor kwetsbare mensen. Bezoekregels 

zijn streng, mensen zijn angstig om de deur uit te gaan, en 

activiteiten worden afgelast: eenzaamheid ligt op de loer. De 

studenten van vrijwilligersorganisatie Serve the City helpen 

die eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

"ER WAS METEEN EEN KLIK"
STUDENTEN HELPEN 

OUDEREN IN CORONATIJD. 
EN DAARNA.

Tekst Etiënne van Breugel 
Fotografie Archief Serve the City
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bief' was ik wel een beetje verrast. Ik had bij dat eerste 
gesprek meteen een fijn gevoel: de bewegingsvrijheid van 
die mensen was helemaal ingeperkt: dan is het fijn om te 
weten dat je hen op die manier uit de brand kunt helpen. 
Een keer in de week fietste ik met de boodschappen van de 
AH XL naar de Leyhoeve. Ze waren gewend om daar hun 
boodschappen altijd te doen, dus dat heb ik ook zo gelaten, 
terwijl er ook een winkel dichter in de buurt was. Als je 
toch gewend bent om daar je boodschappen te doen… 
Nadat mevrouw Bouwhuis haar lijstje had doorgebeld 
fietste ik naar de winkel en vervolgens met grote 
boodschappentassen aan mijn stuur richting Leyhoeve. 
De boodschappen zette ik dan beneden bij het restaurant; 
ik mocht ze zelf niet naar boven brengen, want alles was 
hermetisch afgesloten." 

STAND-BY
In de maanden waarin Jaap wekelijks de boodschappen 
heeft gedaan voor de familie Bouwhuis is een band 
ontstaan. Hoewel de boodschappen inmiddels worden 
geleverd door AH to Go, staat Jaap nog steeds op de 
'stand-by stand' en is er zo nu en dan telefonisch contact. 
Als er bijvoorbeeld brood moet worden gehaald. Jaap: 
"Maar ik heb het idee dat mevrouw Bouwhuis weleens 
schroom heeft om mij daarvoor te bellen; dat vindt 
ze moeilijk." Ook hebben ze elkaar in levenden lijve 
ontmoet zodra dat weer toegestaan was. Jaap: "Dat was 
heel gezellig, er was echt een klik. Dan zie je ook pas 
echt waar het allemaal voor doet." Mevrouw Bouwhuis: 
"Jaap is een ontzettend sympathieke jongen: Ik bel hem 
af en toe nog om te vragen of hij nog steeds bereid is om 
stand by te staan. Die gesprekjes zijn altijd heel gezellig."

SAAMHORIGHEID
Jaap deelde zijn ervaringen ook met andere studenten 
die actief zijn voor Serve the City. In korte tijd 
werden er ontzettend veel studenten geactiveerd 
en gemobiliseerd. De oproep die Serve the City op 
Facebook deelde, vond gretig gehoor. De een ging in 
de keuken helpen bij ONS Soepje, een ander bracht 
maaltijden rond, knapte klusjes in de tuin op, weer 
een ander deed boodschappen… Jaap: "We wisselden 
onderling ook verhalen uit. Dan hoorde je dat de één 
oranje soesjes had gekregen met Koningsdag, en weer 
een ander chocolade paaseitjes. Alle studenten zeiden 
dat de mensen voor wie ze het deden zo ontzettend 
dankbaar en attent waren. Onderling ontstond er ook 
heel veel saamhorigheid en solidariteit: en dat bedoel 
ik dan in de oorspronkelijke betekenis. Solidariteit 
tussen mensen, zonder dat daar een overheid tussen zit. 
Ineens kom je allemaal thuis te zitten, en binnen no time 
worden er initiatieven opgezet waarmee je jezelf nuttig 
kunt maken voor een ander terwijl je er zelf ook nog een 
goed gevoel aan overhoudt. Als daar zo massaal gehoor 
aan wordt gegeven, dan vind ik dat heel mooi. Wat 
dat betreft hoop ik dat studenten zich blijven inzetten 
voor ouderen, ook nu de bezoekregelingen weer zijn 
versoepeld. Op het gebied van eenzaamheid kun je 
met één telefoontje of bezoekje per week mensen al 
ontzettend helpen."

Wandelen met ouderen in pre coronatijd



CONTACT

Ik ben een weduwe van 73 jaar en zoek een 

vriendin, liefst in Tilburg of omstreken. Mijn 

hobby’s zijn reizen (wanneer dat weer kan), een 

weekendje weg, koken, breien, internetten, evt 

wandelen. Hou niet van fietsen. Ben het alleen 

zijn beu en wil nog graag van het leven genieten. 

Zullen we samen wat gaan ondernemen? Schrijf 

me dan onder nummer 2020-4-1

Gezellige 67-jarige jongeman zoekt sportieve 

vrouw die het ook leuk vindt om samen met de 

racefiets of MTB tochtjes te maken in de buurt 

van Tilburg. Eventueel ook andere gezellige 

dingen. Interesse? Reageer dan onder nummer 

2020-4-2

Weduwe van 82 zoekt een gezellige vriendin 

om samen leuke dingen te ondernemen, 

bijvoorbeeld een keertje naar de stad om onder 

het genot van een kopje koffie bij te kletsen. Ik 

reis veel met het regiovervoer. Heb je ook zin in 

koffie? Schrijf me dan onder nummer 2020-4-3
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Dame op leeftijd is op zoek naar een man vanaf 

40 om haar te begeleiden bij het doen van 

boodschappen en die eventueel klusjes in en 

rondom haar huis wil verrichten. De heer moet 

in het bezit zijn van een ruime auto vanwege 

het vervoer van haar hoge rollator. Vergoeding 

vanuit het persoonsgebonden budget. Heb je 

interesse om deze dame te helpen? Neem dan 

contact op via 013 455 18 46.

Ik ben een vrouw van 72 jaar en ik zou graag een 

leuke vriendin ontmoeten waarmee ik gezellige 

dingen kan ondernemen. Bijvoorbeeld samen 

met de deeltaxi op weg naar een terrasje, thuis 

een kopje thee is ook goed, alleen is maar alleen. 

Wie gaat met me mee? Schrijf me onder nummer 

2020-4-4

Bijna iedereen heeft een opa en oma.  

Wij, 2 zusjes en een broertje van 2, 4 en 6 jaar 

oud willen ook een opa en oma om grapjes 

mee te maken. Wij houden van tekenen, 

spelletjes, voorlezen, pannenkoeken bakken, 

de kinderboerderij en de speeltuin. Wilt u onze 

nieuwe opa en oma zijn? 

Schrijf ons onder nummer 2020-4-5



TE KOOP  
AANGEBODEN  
GEZOCHT

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? Dan kan 
(schriftelijk) via redactie De Draad, Spoorlaan 444, 5038 

CH Tilburg of via dedraad@contourdetwern.nl
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De Draad is op zoek naar reservebezorgers. 

Het komt wel eens voor dat er een bezorgwijk 

vrijkomt, een bezorger op vakantie is of 

dat een bezorger op het moment dat er 

bezorgd moet worden ziek is. Het zou fijn zijn 

wanneer we dan een aantal mensen zouden 

kunnen benaderen die de bezorging van de 

betreffende wijk op zich willen nemen. Er 

zijn verschillende wijken, groot en klein. Voor 

het bezorgen van De Draad mogen wij een 

vergoeding uitbetalen van € 0,075 per adres. 

Voor een gemiddelde wijk van 800 adressen 

is dat een bedrag van € 60,00. Je mag over 

de bezorging een week doen. Uiteraard krijg 

je van ons een adressenlijst en worden de 

pakketten met De Draad bij je thuis afgeleverd. 

Heb je interesse of wil je meer informatie, mail 

dan met brigitteschoggers@contourdetwern.nl

Te koop herenfiets met drie versnellingen, zo 

goed als nieuw. Merk Multy Cycle tour 700, het 

is een kostbare fiets. Prijs in overleg. Informatie 

via 06 521 55 689

Mooie stevige legpuzzels van 1.000 stukjes. 

Deze zijn eenmaal gelegd. Prijs vanaf € 2,00 per 

stuk, afname per 10 stuks. Informatie via 013 

517 34 21

Voor onze leden zijn wij op zoek naar een 

countrydansleraar of –lerares. We dansen om 

de week op donderdagmiddag van 14.00 - 

16.00 uur in ontmoetingscentrum ‘t Heike in 

het penthouse in de Piusstraat 9 te Tilburg. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

via hopma490@planet.nl of 06 837 79 754.

2 biljartkeuen te koop. Apart in een koffer.  

Inlichtingen via 06 232 67 062.

Rollator, merk Topro Olympus, inclusief 

stokhouder. 1 maand gebruikt, nieuwwaarde  

€ 398,00. Vraagprijs € 225,00. Inlichtingen via 

06 123 37 656.

Te koop twee puzzels van Anne Geddes.  

Voor informatie 013 751 80 98.

Broodbakmachine gevraagd. Wellicht staat er 

ergens bij u thuis een te verstoffen... Wil deze 

graag overnemen. Tel. 06 40381731.

Te koop: Tijdschriften van het  

Nederlands Koninklijk Huis

-Royalty 110 stuks 2009-2020.

-Diverse tijdschriften koningshuis 30 stuks.

-Royals 2001-2016.

-Royals Extra 2002-2016.

Alles in 1 koop, tegen elk aannemelijk bod. 

Info: 06 218 47 111

Het “OntRoerend Goed”Koor uit Tilburg 

zoekt voor de uitbreiding van het koor nog 

enthousiaste dames en heren. Vind je het leuk 

om een keer te luisteren, dat kan altijd op de 

repetitie-avond, maar laat ons vooraf even 

weten als je komt. Ons repertoire bestaat uit 

Nederlandstalige liedjes, maar ook Engelstalige 

songs uit de jaren ’60 – ’80. De repetitie is op 

woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in Den 

Herdgang, Berlagehof 60 Tilburg. Wil je ons 

gezellig koor versterken of meer informatie, 

neem dan contact op met Anny Hamers 

 06 251 24 705.
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DE PASSIE VAN…  
SONIA



Tekst | Fotografie Joep Eijkens

Sonia heet ze. Maar helemaal voluit is het Sonia Julia 

Rosales Pérez. Waarin dus zowel de familienaam 

van haar vader als die van haar moeder opgenomen 

is. Ze werd in 1977 geboren in Lima, de hoofdstad 

van Peru. In 2009 kwam ze naar Nederland. ”Voor 

de liefde”, zegt ze lachend met een brede smile en 

fel de wereld inkijkende ogen.  Ze draagt opvallend 

kleurige kleding. Natuurlijk ook voor de foto. 

Maar let op, dit zijn wel de kleren die officieel bij 

Zumba horen, haar grote passie. Ze geeft er les 

in. Vooralsnog een hobby. De kost verdient ze als 

huishoudelijke hulp.

ALLE RITMES
Met Zumba maakte ze voor het eerst kennis tijdens 

het inburgeren. “Met de taal ging het nog niet  goed. 

Daarom ben ik mee gaan doen aan wijkactiviteiten. 

En ik heb eens een Zumba-cursus gevolgd. Het trok 

me aan omdat je met Zumba alle ritmes van de 

wereld kan dansen: latin music, moombahton, soca, 

flamenco, tango etcetera.” 

Sonia bleek een talent te hebben voor Zumba. 

Dusdanig, dat ze er ook les in ging geven. Het ging 

haar daarbij óók om haar Nederlands te verbeteren 

en 'om meer sociale contacten te krijgen en zo beter 

te integreren'. De meeste van haar leerlingen zijn 

vrouw. “Mannen durven niet zo.” Ze geeft les op 

sportschool Basic-Fit  in Tilburg Noord. “Maar al toen 

ik daar begon was mijn droom een eigen dansschool 

en die droom is nu realiteit!” Weer die lach en felle 

ogen.

'ZUMBA-GOLD'
Estilo Latino Dance & Fitness heet haar school. “Dus: 

Latijnse Stijl Dansen.” In juli  is ze ermee begonnen in 

de Hall of Fame. Maar daar blijft het niet bij. Ze laat 

drie reclameflyers zien. De eerste bevat informatie  

over de Zumba-lessen waarmee ze al begonnen is, de 

tweede over 'Zumba-Gold' en de derde over 'Zumba-

Kids'. 'Zumba-Gold' is bedoeld voor 55-plussers die 

er met 'een lagere intensiteit' mee bezig willen zijn. 

Met beide nieuwe cursussen wil ze in januari 2021 

beginnen. Wijzend naar de reclameflyers: “Ik heb zelf 

geen kinderen, dìt zijn mijn kinderen.” Even later: “Ik 

mis mijn familie wel eens, dan ben ik droevig. Zumba 

activeert mij, door Zumba word ik blij.” Ze pakt haar 

website erbij en wijst op een zin die ze belangrijk 

vindt: 'Dankzij Zumba heb ik mijn draai gevonden in 

Nederland'. 

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. 
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JE KUNT OP ELKE LEEFTIJD  
EEN UITDAGING AANGAAN
Factorium Podiumkunsten is een speelplaats, werkplaats en podium voor liefhebbers van 

muziek, theater, dans of musical. Het cultuurbedrijf richt zich ook op speciale projecten, 

zoals de Special Factory. Het doel van de Special Factory is om ouderen, mensen met een 

beperking en bewoners uit kansarme wijken aan te spreken op hun talenten en nieuwe 

dingen te laten ervaren.

Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn

Projectleider Myrthe Blankers legt uit: 
“We proberen bijvoorbeeld ouderen die 
normaalgesproken niet in aanraking komen 
met cultuur kennis te laten maken met ons 
aanbod via wijkcentra, zorginstellingen en 
bibliotheken.  Middels workshops wordt 
samen theater gemaakt en gemusiceerd. Het 
onderlinge contact wordt gemakkelijker als er 
gemeenschappelijke interesse is. We treden met 
een theaterkoor op in zorgcentra, hebben een 
orkest met dementerenden, speciale danslessen 
voor mensen in een rolstoel, danslessen voor 
mensen met Alzheimer of een toneelgroep voor 
volwassenen met een beperking. Er gebeurt iets 
extra's als je samen muziek maakt, samen danst 
of samen theater maakt. Dat is heel mooi om te 
zien.” Ook kun je bij Factorium leren op latere 
leeftijd een muziekinstrument te bespelen, zoals 
celliste Olga Zweekhorst.  

MUZIEK IN JE BLOED
Olga Zweekhorst was 53, toen ze zich bij 
Factorium aanmeldde voor cellolessen. Inmiddels 
bespeelt ze al 6,5 jaar met ziel en zaligheid de 
cello. Olga: “Je kunt op elke leeftijd een uitdaging 
aangaan. Het is moeilijk, maar je komt er altijd 
wijzer uit.” Muziek zat Olga al vroeg in het bloed. 
Als kind speelde ze viool op de muziekschool 
in Eindhoven. Toen het gezin verhuisde van 
Nuenen naar Breda, was het de vraag of ze op 
de Bredase muziekschool verder zou willen gaan 
met vioolles. Olga: “We hadden thuis een piano. 
Ik had mezelf het pianospel aangeleerd, dus koos 
ik voor pianoles. Dat heb ik tot mijn 17e gehad.” 

Ook wilde ze graag drummer worden. Ondanks 
haar drive lukte dat niet. Olga: “Het spelen op 
slagwerkinstrumenten ging goed, maar het 
drumstel bleek te moeilijk voor mij. Echter, daar 
is wel mijn wens om samen in een muziekgroep 
te spelen ontstaan.” Later namen studie en werk 
te veel tijd in beslag om het muziekspelen op 
te pikken. Ze studeerde Nederlandse Taal en 
Letteren in Leiden, later Taalwetenschappen 
in Amsterdam. Ze werkte als taaldocent op 
fabrieken. Daar leerde ze gastarbeiders vakjargon 
en spreekvaardigheid aan. In 1989 kwam ze 
naar Tilburg. Op de Universiteit van Tilburg 
(UvT) kreeg ze een baan als onderzoeker en 
beleidsmedewerker. Momenteel is ze hoofd 
onderwijsondersteuning op de Faculteit Sociale 
Wetenschappen. 

OLGA OP DE CELLO
Het verlangen om weer muziek te spelen dook 
op, toen haar jongste dochter muziektherapie 
ging studeren. Olga: “Het bloed kroop toch waar 
het niet gaan kan. Ze speelde met verve gitaar 
en slagwerk. Ik werd daardoor enthousiast en 
meldde me in februari 2014 aan bij Factorium 
om cello te leren spelen.” Ze kon halverwege het 
schooljaar instromen. Olga wilde vanwege haar 
drukke baan op de uni graag om de veertien 
dagen les, maar dat raadde de docent af. Olga: 
“Als je in twee weken tijd het muziekstuk fout 
aanleert, is het moeilijk om de fouten weer 
af te leren. De cello is een enorm inspirerend 
instrument. Ik beleef veel plezier aan het solo 
spelen. Het blijft een uitdaging. Hoe moet ik 
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mijn vingers zetten? In welke richting moet ik 
met de strijkstok strijken? Dat uitvogelen is erg 
leuk. Je leert veel bewuster je vaardigheden te 
ontwikkelen. Het vergt geduld, maar uiteindelijk 
zie je de vorderingen. Ik vergelijk mezelf als 
celliste met iemand die dol is op koken. En hoe 
die met het toevoegen van ingrediënten het 
gerecht nog lekkerder kan maken.”

KLANKEN DIE SAMENKOMEN
De wens om samen te spelen is ook uitgekomen. 
Ooit speelde ze piano in een ensemble met 
een violist en een fluitist. Later zat ze in een 
kwartet met andere cellisten. En ze speelt af 
en toe samen met een trombonist uit de buurt. 
Olga: “De cello en trombone hebben dezelfde 
reikwijdte met hoge en lage tonen. Dan krijg je 
een mooi samenspel.”  Twee keer per jaar speelt 
ze in het huisorkest van Factorium: met Kerst en 
aan het einde van het seizoen. Olga: “Dat orkest 
bestaat uit 80 cellisten, tien violisten en vier 
contrabassen. Heel bijzonder om daar onderdeel 
van te zijn. Het is prachtig om te horen hoe al die 
klanken samen komen.” Ze had zich aangemeld 
bij een orkest in de buurt, maar corona gooide 
roet in het eten. Olga: “Zodra alles weer op gang 
komt, meld ik me aan voor een proefles.”

LEKKER SPELEN EN PLEZIER HEBBEN
Waarom koos ze voor de cello, en niet voor de 
viool. Met de viool was ze immers al bekend. 
Olga: “Bij de cello zit er een bepaalde diepte 
in de klank, die de viool niet heeft. Dat vind ik 
persoonlijk mooier.” De cello leent zich goed 
voor barokmuziek. Olga vindt het interessant om 
dit repertoire te spelen, maar ze luistert liever 
naar de romantische muziek van componisten 
als Ravel, Tsjaikovski en Dvořák. Die speelt ze 
dan ook graag, zowel de vrolijke stukken, als de 
melancholische. Olga: “De docent zoekt altijd 
een partituur uit die bij het niveau van de cursist 
past. Op het moment speel ik Schumann. En mijn 
docent heeft me de suites van Bach meegegeven 
om in de vakantie mee te oefenen. Ik vind het 
een compliment en een uitdaging dat hij gelooft 
dat ik dit aankan. Want wat ik beluister op de CD, 
kan ik (nog) niet spelen. De kennis hoe iets moet 
klinken, hindert je soms. Als kind had ik daar 
geen last van. Je moet je soms realiseren dat je 
niet continu met bepaalde technieken bezig kunt 
zijn. Die moet je af en toe loslaten en gewoon 
lekker spelen en plezier hebben. Want daar gaat 
het tenslotte om.” 

Wil je ook op latere leeftijd een muziekinstrument leren 

bespelen? Of op dans, theater, musical of toneel gaan?  

Neem dan contact op met Factorium Podiumkunsten  

(Special Factory), Koningsplein 11 a, 5038 WG  TILBURG. 

T. 013 – 535 40 55. E. info@factorium.nl 
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WAT U NOG MOET WETEN 
Dit is De Draad nummer 4, 2020, jaargang 6. Niets uit deze uit-
gave 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.

Bereik alle 60-plussers van Tilburg (oplage 37.500 
exemplaren) en adverteer in De Draad.  Bel 013 583 99 99 en 
vraag naar Hans Peters of E dedraad@contourdetwern.nl

DE VOLGENDE DRAAD
De vijfde editie van De Draad in 2020 wordt verspreid tussen  
4 en 11 december. De kopij voor die editie sluit op maandag 
31 oktober. 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 3 (2020) was: LEKKER EN GEZOND.  
De twee gelukkige prijswinnaars zijn de heer B. van der Plas en  
mevrouw B. Pijnenburg, beiden uit Tilburg.

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE PRIJS! 
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5038 CH Tilburg of postbus 3078, 5003 DB Tilburg, T 013 583 99 99  
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