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DAGBOEK VAN EEN

geeft u ons
een tweede leven
via La poubelle?

WIJKVERPLEEGKUNDIGE

LIJF EN LEDEN
Meneer Barend (hij wil graag bij zijn voornaam genoemd
worden) was geïrriteerd. Zijn dochter en kleindochter wilden
hem geen kus en knuffel geven toen ze na hun bezoek aan
hem weer weggingen. En van zijn schoonzoon kreeg hij ook
al geen hand! “Wat vind jij daar nou van?” “Ik begrijp het
ergens wel,” zei ik. “Zij willen dat u zo min mogelijk risico
loopt op besmetting.”
Het is een lastige situatie waarin we zitten. Mensen
hebben nou eenmaal fysiek contact nodig hoe klein
het gebaar soms ook is. Wij komen het in ons werk vaak
tegen, cliënten die toch even proberen je arm aan te raken
als je ze helpt tijdens het zorgmoment. Even dat kleine
momentje van fysiek contact. Moet je dan meteen je arm
wegtrekken?
Afstand. Het liefst 1,5 meter. Wanneer je wijkverpleegkundige bent en graag mensen zo goed mogelijk wilt helpen
kun je niet op afstand je werk doen. Bij de meeste zorghandelingen moet je de client wel vasthouden en aanraken.
Natuurlijk is dat niet altijd zonder risico, maar we doen ons
best dat moment zo kort mogelijk te houden en zo het risico
te beperken. We proberen ook de cliënten nog meer te
sturen op het zelf doen waar dat mogelijk is. Alleen soms
lukt dat niet. En soms is het ook echt nodig; die kleine
vluchtige aanraking. Gewoon omdat we allemaal toch
vooral ook mens zijn.

Maria, de wijkverpleegkundige
van Thebe

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.
En maken daarna andere mensen weer blij
met uw spullen!

INFO: 013 543 92 22

WWW.LAPOUBELLE.NL
Goederenbank

Natuurbegraven
op Landgoed ‘De Utrecht’
HILVARENBEEK

rondleiding, iedere eerste zondag van de maand start 14.00 uur
elke donderdag start 11.00 uur

Met natuurbegraven kiest u voor éénwording
met de natuur en helpt u mee aan natuurbehoud. Bij ‘De Utrecht’ betekent dit eeuwige
rust op een prachtige Brabantse plek.
Een plek van en voor iedereen, nu en straks.
Wandel eens rond en ervaar zelf de
schoonheid van de seizoenen.

bel en maak een afspraak voor
een persoonlijke rondleiding
met een van onze boswachters
indien gewenst in onze electro-car

0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • info@nbpu.nl • www.nbpu.nl
Geopend van zonsopgang tot zonsondergang

Zolang het lijf meewerkt, de leden naar behoren werken,
en je geen pijn hebt, kun je nog een boel kanten op. De
een wandelt dat het een lieve lust is, een ander blijft
sporten of gaat er met de fiets op uit. Allemaal op
veilige afstand. En ook op minder veilige afstand is er
gelukkig nog beweging en contact. Met de eigen partner
bijvoorbeeld; zelfs – of juist? – als je die pas op latere
leeftijd hebt leren kennen. En in het verpleeghuis doen we
het ook “gewoon”. Tineke Roelofs deed er onderzoek naar.
Dat al dat bewegen goed is, werd onlangs nog
eens bevestigd in het boek ‘Hart voor je Brein’ van
cardiologieprofessor Leonard Hofstra en neuroprofessor
Erik Scherder. Zij leggen bijvoorbeeld uit dat je door
te bewegen het stofje nitric oxide (NO) aanmaakt aan
de binnenkant van bloedvaten. Die bloedvaten blijven
daardoor langer gezond, het vermindert de kans op
dementie, en zorgt er bovendien voor dat je minder
bevattelijk bent voor… inderdaad, Covid19.
Het ellendige virus is zo alom aanwezig in onze
maatschappij dat het nagenoeg alles om ons heen
beheerst en bepaalt. De vanzelfsprekendheid is weg.
Wat doet het bijvoorbeeld met iemand als hij/zij niet
meer naar hartenlust kan of mag knuffelen met degene
met wie hij of zij dat normaal gesproken wel doet?
Een haptonoom geeft uitleg. En hoe graag hadden de
tafeltennissers van LUTO hun jubileum niet opgeluisterd
met een feest waarop oud-kampioen Bettine Vriesekoop
zou schitteren? Dat zat er niet in, net als tafeltennissen
voorlopig. Zo jammer.
Nee, een heleboel kan niet meer voorlopig. Of moet
anders. En dat terwijl de dagen bijna op z’n kortst zijn
en de feestdagen er ook nog aankomen. Een enorme
uitdaging, maar dat kunnen we. Wat we immers van de
vorige lockdown hebben geleerd is dat we in Tilburg,
Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout over enorm
veel veerkracht beschikken. Dat mensen extra op elkaar
letten en extra goed voor elkaar zorgen als dat nodig
is. En daar gaan we nu met z’n allen nóg een schepje
bovenop. Zet ‘m op.
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SOCIAAL ACTIEF, FIT EN
SCHERP BLIJVEN MET
TAFELTENNIS VOOR
OUDEREN
4 | De Draad

Ben je 55-plus, heb je jarenlang tafeltennis gespeeld, speelde je ooit ping pong
op de camping? Of ben je benieuwd of
tafeltennis leuk is? Dan is tafeltennis voor
ouderen bij tafeltennisvereniging LUTO
misschien een uitkomst. Iedere dinsdagen donderdagochtend spelen hier ouderen
met veel plezier het spel. Deze ouderen
willen in beweging blijven, hun conditie
opbouwen en andere sportieve ouderen
ontmoeten.

Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn

>

LUTO heeft vele soorten tafeltennisspelers in huis. Spelers
die competitie spelen en recreanten die af en toe een
balletje willen slaan. Daarnaast zijn er ouderen die overdag
willen tafeltennissen. Initiatiefnemer Marcel van der
Wegen: “We organiseren al meer dan 35 jaar tafeltennis
voor ouderen. Daarmee komen we tegemoet aan de wens
van oudere spelers die na jaren het spelletje weer willen
oppakken.”

BLIJF IN BEWEGING!
Voor ouderen is het belangrijk in beweging te blijven.
Beweging houdt lichaam en geest langer gezond. De
beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad adviseren
ouderen om 2,5 uur per week matig intensief te bewegen,
bij voorkeur verspreid over de week. Daarnaast is het
raadzaam twee keer per week spier- en botversterkende
activiteiten te doen, aangevuld met balansoefeningen.
Kortom, blijf in beweging. Van yoga tot jeu de boules, en
van zwemmen tot tafeltennis.

>

OLDSTARS TAFELTENNIS BIJ LUTO

GOED VOOR DE HERSENEN

Het Nationaal Ouderenfonds is heilig overtuigd van deze
visie. Daarom initieerde het fonds in 2013 de OldStars
sporten, ofwel (aangepast) sporten voor ouderen.
Omdat er voor sportieve ouderen onvoldoende passend
aanbod was. OldStars biedt een ouderenvriendelijke
sportomgeving met nieuwe aangepaste spelvormen. Dat
begon met wandelvoetbal (zie artikel De Draad, editie 4)
en breidde zich uit naar andere sporten. Marcel van der
Wegen: “Je kunt het zo gek niet bedenken, er is voor elke
sport een Old Stars-variant, zoals hockey, tennis, handbal,
korfbal, rugby en basketbal. En dus ook tafeltennis.”
Het bestuur van LUTO heeft de ambitie om OldStars
Tafeltennis helemaal binnen de vereniging op te
nemen. We willen het overdag tafeltennisspelen voor
ouderen uitbreiden met OldStars tafeltennis. En daarmee
doorgroeien naar een ouderenvriendelijke vereniging.
Marcel van der Wegen: “Veel ouderen vragen om een
bewegingsaanbod dat past bij hun wens om gezond oud
te worden. Die willen spelen zonder dat winnen voorop
staat. Gewoon lekker bewegen, ondertussen wel je
behendigheid, stabiliteit en lenigheid vergroten. Wij willen
inspelen op die vraag. Daarom zochten we samenwerking
met het Nationaal Ouderenfonds, Sportbedrijf Tilburg
en ContourdeTwern. Samen met hen hebben we als
gemeenschappelijke deler dat we ouderen meer willen
laten bewegen en uit hun sociale isolement willen halen.
Want wat is er leuker dan aan je gezondheid werken
binnen een gezellige vereniging met een goed gesprek en
een lekker kopje koffie?”

OldStars Tafeltennis is een prima sport voor ouderen.

UITSTEL IS GEEN AFSTEL
De samenwerking met de partners verliep voorspoedig.
De hele organisatie om met OldStars tafeltennis te
beginnen was rond. Bijna was alles in kannen en kruiken.
Alleen het laatste persbericht moest nog de deur uit.
En toen gooide COVID-19 roet in het eten. Marcel: “We
hebben de start al twee keer uitgesteld. Op 14 oktober
zou een heuse kick-off OldStars Tafeltennis bij LUTO
zijn met een clinic van niemand minder dan Bettine
Vriesekoop, tweevoudig Europees kampioen tafeltennis.
Daarna zou OldStars Tafeltennis elke woensdagochtend
bij ons plaatsvinden. Maar helaas, door het virus kunnen
we niet beginnen. We houden hoop, uitstel is geen afstel.
Zodra alles weer kan, starten we zo snel mogelijk met
Old Stars. We zien hier de meerwaarde van! En aan het
enthousiasme van de ouderen ligt het niet. Na publicatie
van de kick-off in wijkkrant Armhoefse Akkers en tijdschrift
De Draad hadden we al meteen acht aanmeldingen voor
OldStars Tafeltennis.”
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Iedereen kan het op zijn eigen niveau beoefenen. Naast
dat tafeltennis goed is voor je conditie, is het ook goed
voor je hersenen. Marcel: “Racketsporten verbeteren het
reactievermogen en de cognitieve vaardigheden. Je
moet rekenen met effect van het balletje en de snelheid,
dat prikkelt je hersenen. Bij je service bedenk je al van
tevoren het effect van de bal om de slag af te maken; en je
tegenstander schat dat ook in. Het is af en toe net hogere
wiskunde.”

ASM-FILOSOFIE
Het grote verschil tussen regulier tafeltennis voor
ouderen en OldStars Tafeltennis is dat bij OldStars een
warming up en het bewegingsprogramma Athletic Skills
Model (ASM) gebruikt wordt, voordat het spel begint.
Dit is onderdeel van de formule van het Nationaal
Ouderenfonds. Marcel: “ASM is een bewegingsprogramma
van René Wormhoudt, bewegingsstrateeg bij AJAX en
het Nederlands Voetbalelftal. Hij bedacht een methode
om 55-plussers gevarieerd en veelzijdig te laten bewegen
met nieuwe, uitdagende oefeningen om het brein te
stimuleren. Hij gaat uit van de tien grondvormen van
bewegen (o.a. stabiliteit en balans, gooien/vangen, gaan
en lopen, springen/landen). Deze beweegvormen komen
terug in de oefeningen en eindigen in tafeltennis. Old
Stars Tafeltennis gaat dus verder dan alleen een balletje
overslaan naar elkaar. Dat is te eenzijdig, vooral bij ouderen.
Botten, spieren en hersendelen gaan snel achteruit als
je ze niet meer belast. Je snapt dat we bijna niet kunnen
wachten om met OldStars Tafeltennis bij LUTO te beginnen.”
Ook bij professionele sporten trouwens zie je de ASMfilosofie terug. Marcel: “Kijk maar eens naar het filmpje op
YouTube van de warming-up van het Nederlands dames
volleybalteam. Met die danspasjes voor de wedstrijd, alle
spieren komen los, zo inspirerend om te zien.”

SPORT VERBROEDERT

Wil de Kort van LUTO: “We hebben geen competitief
element. Het gaat bij ons om het spel, niet om de
knikkers. En tafeltennis heeft bij ons zeer zeker een sociale
component. Immers, sport verbroedert en vergroot je
sociale contacten.” Dat is ook waar positieve gezondheid
voor staat. Hierbij wordt gezondheid in een breder
perspectief geplaatst dan alleen bewegen. Sterker nog, het
sociale motief overstijgt soms het beweegaspect. “Vandaar
dat we elke training starten met een kopje koffie. Daarna
gaan we aan de slag met tafeltennis. En we sluiten af met
een drankje aan de bar. Je bent bij ons echt niet binnen
een uurtje weg,” zegt Marcel van der Wegen. Clubleden
Herman en Elly Meeuwissen beamen het sociale aspect.
Na hun pensioen verhuisden ze een paar jaar geleden van
Millingen aan de Rijn naar Tilburg. Om nieuwe mensen te
leren kennen, gingen ze op tafeltennis, ook al omdat ze dat
vroeger op de middelbare school speelden. Herman en Elly:
“We zijn hier met open armen ontvangen door mensen van

onze leeftijd. We leren door de leden de stad goed kennen:
waar zijn de beste winkels en restaurants. En we leren ook
een beetje Tilburgs.”

VRIENDEN VOOR HET LEVEN
“En voor het geld hoef je het ook niet te laten,” aldus Wil de
Kort. “Tafeltennis is een goedkope sport, je hebt niet meer
nodig dan een balletje en een batje. We hanteren een lage
contributie en een laagdrempelig instap.” Marcel van der
Wegen: “Of je topfit bent of dat je net een nieuwe heup
hebt, iedereen is welkom voor een fijne sportbeleving
in een goede, sociale sfeer bij onze ouderenvriendelijke
club. Tafeltennis kan op alle niveaus gespeeld worden
en is bestemd voor alle leeftijden. Ons oudste lid is 84,
die hoeft geen kampioen meer te worden. Fit blijven en
erbij horen, samen plezier maken, je thuis voelen, dat is
belangrijk. Sommige leden houden zich met meer bezig
dan alleen tafeltennis. Achter de bar staan bijvoorbeeld
of samen de keuken schilderen in ons LUTO klus-team, of
een rommelmarkt mee helpen organiseren. Afgelopen jaar
vertrokken enkele clubleden naar Portugal, om daar samen
in groepsverband te tafeltennissen. Er ontstaan vrienden
voor het leven.”

OLDSTARS TAFELTENNIS IS EEN CO-PRODUCTIE
VAN TTV LUTO, HET NATIONAAL OUDERENFONDS,
SPORTBEDRIJF TILBURG EN CONTOUR DETWERN.
ZE DELEN ALLEMAAL DEZELFDE AMBITIES:
‘GEZOND OUDER WORDEN’ , ‘HET VOORKOMEN
VAN SOCIAAL ISOLEMENT’ EN ‘EEN GEZONDE
LEEFSTIJL’ ZO KRIJG JE EEN KRUISBESTUIVING VAN
SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN DIE ZICH
INZETTEN VOOR DE POSITIEVE GEZONDHEID VAN
OUDEREN.
WIL JE OOK MEEDOEN AAN TAFELTENNISSEN
VOOR OUDEREN BIJ LUTO OLD STARS? MAIL
DAN NAAR LUTO.OLDSTARS@GMAIL.COM

Steeds meer ouderen voelen
zich eenzaam en alleen en
raken geïsoleerd, omdat ze
steeds minder naar buiten
kunnen. Corona doet daar voor
veel mensen een flinke schep
bovenop. ANWB Automaatje
van ContourdeTwern biedt
uitkomst: vrijwilligers brengen
minder mobiele ouderen naar
de dokter, fysiotherapeut of
naar een gezellig uitje, zoals
koffie drinken in de stad of een
bezoek aan familie/vrienden. En
heel soms is ANWB Automaatje
zelfs een ‘liefdeskoppelaar’. Het
bracht John en Annie samen.
Tekst & Fotografie Hans Peters

AUTOMAATJE
ALS KOPPELAAR
VOOR LIEFDESDUO

E

ven voorstellen: John de Groot (68) en Annie Smulders (75)
zijn hét bewijs dat je op latere leeftijd de liefde weer kunt
vinden. Hij vond ANWB Automaatje als vrijwillige chauffeur
en zij vond de dienst als deelnemer. En ze vonden elkaar in
de liefde. Als je het terras van John en Annie betreedt, voel
je niet alleen de warmte van de zon, maar ook de liefde die ze voor
elkaar voelen. Onder het genot van een kopje thee, vertellen ze hoe
ze elkaar ontmoetten.

VLINDERS IN DE BUIK
John: “Dat was vorig jaar, rondom kerst. ANWB Automaatje had
vrijkaarten geregeld voor een kerstconcert in het Klasse Theater en
ik bracht Annie en een andere dame daar met mijn auto naartoe. Het
gesprek kwam meteen op gang en we bleven doorkletsen. Ook toen
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gat kunnen vallen. Ik zat zelf ook thuis in afwachting van
een heupoperatie. De operatie was in juni. Daarna belde ik
haar om te vragen of ze zin had bij mij te komen lunchen.
Daar ging ze op in. Ik heb veel aan haar gedacht, maar
tijdens die lunch begon het bij mij te borrelen; ik voelde
echt vlinders in mijn buik.” Annie had dat niet meteen: “Ik
vond in John meer een maatje, een diepe vriendschap.
En ik wilde een stukje eenzaamheid doorbreken, zeker in
coronatijd.”

EENZAAMHEID
IS EEN SLUIPMOORDENAAR

ik haar thuisbracht, hebben we nog even na gekletst. En
toen dacht ik: die dame wil ik nog wel vaker zien.” Dat
gebeurde pas in maart dit jaar. Annie wilde naar een
cursus filosofie in hotel De Postelse Hoeve en John bracht
haar en haalde haar weer op.
Annie: “En weer hebben we zo gezellig gepraat.” Annie
zou de dag erna naar een leesclub gaan in De Blaak, maar
toen legde corona alles lam. Geen ritje, geen uitjes, niks!
“John belde me om te vragen hoe het met me ging. Dat
vond ik zo attent! Ik zei nog tegen een vriendin: ‘Wat leuk
dat vrijwilligers van ContourdeTwern me bellen.’. Wist ik
veel dat dit niet gebruikelijk was en dat hij me leuk vond!”,
lacht Annie. Daarna belde hij haar nog drie keer om naar
haar toestand te vragen. John: “Alles lag stil. Ze zou in een

Want beide zijn bekend met eenzaamheid. Annie werd
zes jaar geleden weduwe, na een huwelijk van 53 jaar.
John verloor zijn vrouw vorig jaar mei, na een huwelijk
van 41 jaar. Ze hebben ook kinderen, Annie twee zonen
en John twee dochters. Annie: “Ik ben ondernemend van
aard en wilde na het overlijden van mijn man niet binnen
blijven zitten. Dus ging ik er op uit: naar yoga en chi kung,
naar het koor of wandelen met vriendinnen. En ik had
een grote hond. Tijdens het uitlaten ontmoet je andere
hondenbezitters. Maar als je thuiskomt en de deur achter
je dicht doet, dan voelde je de klamme leegte. Ik kon mijn
verhalen niet delen met een maatje. Dan ervaar je pas
echt eenzaamheid.” Helaas overkwam Annie nog meer
tegenspoed. Haar hond werd ziek; ze moest hem laten
inslapen. En haar ogen gingen achteruit, waardoor ze geen
auto meer kon rijden. En fietsen lukte ook niet meer. Annie:
“Alles viel weg. Ik viel in een groot gat. Gelukkig hoorde
ik van ANWB Automaatje. Het was best een drempel om
me aan te melden, want je weet niet wie je komt ophalen,
maar ik heb er geen spijt van. Altijd vrolijke chauffeurs
die me naar het Vrouwengilde, het koor of familiebezoek
brachten.” John meldde zich vrij snel na het overlijden van
zijn vrouw aan bij ANWB Automaatje als vrijwilliger. John:
“Dat gaf me een reden om de deur uit te komen en andere
mensen te ontmoeten. Eenzaamheid is voor mij als een
sluipmoordenaar. Dat je thuis blijft zitten, je niet meer
netjes kleedt of scheert. Omdat je denkt ‘voor wie zou ik
dit doen?’ ANWB Automaatje gaf mij dat zetje om mezelf
niet te verliezen. Ik vond het heel fijn om als chauffeur
dienstbaar te zijn naar de deelnemers. Mensen helpen en
ze een fijne dag bezorgen. Eigenlijk hielpen we elkaar.”

>>
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Norovirus, Ebola, SARS, MERS, Q-koorts,
COVID-19.. en daar zal het niet bij blijven!

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

Harriet van der Vleuten

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!

Iedere
uitvaart
bijzonder
T 013 592 00 48

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

www.harrietvandervleuten.nl
Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

ook als
u elders
verzekerd
bent

SPECIALIST IN VERHUIZEN VAN
SENIOREN & HULPBEHOEVENDE MENSEN
Wij leveren verhuizingen van de oude naar de nieuwe woning,
en daarnaast kunnen wij ook veel extra service bieden.
Zoals: inpakken/uitpakken, eventueel lampen monteren
en audio/internet aansluiten.
Ook kunnen we indien gewenst de oude woning
weer bezemschoon opleveren.
Dit alles tegen scherpe tarieven. We maken graag voor u
een offerte naar uw wensen. Al onze diensten leveren
we met veel zorg en aandacht.
We hopen u van dienst te kunnen zijn.

Een persoonlijke uitvaart op maat.
Een persoonlijke•uitvaart op maat.
• u verzekerd bent,
Ongeacht of en waar
Ongeacht
of
en
waar
u verzekerd
bent,
wij staan dag en nacht
voor u klaar.
wij staan dag en nacht
voor
u
klaar.
•
• op uw manier afscheid
Alle rust, ruimte en tijd om
Allete
rust,
ruimte
en
tijd
om
opAfscheidshuis”.
uw manier afscheid
nemen in “Het Nemas
te nemen in “Het Nemas Afscheidshuis”.

Telefoon:013 463 09 20

Voor waardevolle herinneringen
Voor waardevolle herinneringen

www.brockenverhuizingen.nl

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

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

> AUTOMAATJE PRIVÉ

John en Annie zien elkaar nu zo’n drie maanden. John:
“Toen ik na de operatie weer kon autorijden, heb ik
haar een keer opgehaald en een badge gemaakt met
‘Automaatje Privé’, dat kon ze erg waarderen.” Het werd
een gezellige zomer vol fietstochtjes naar de bossen of
langs het kanaal en autoritjes naar Esbeek. Ook samen
boodschappen doen en eten voelt fijn. En al had Annie
in het begin reserves, later kwamen ook bij haar de
vlinders. “De eerste zoen was na een maand, maar ons
meest romantische moment is toch wel een dagje naar
zee. In het Zeeuwse West-Kapelle hebben we samen,
hand in hand, de zon in de zee zien zakken,” glimlacht
Annie.
Wel vinden ze het ook belangrijk dat ze allebei hun
eigen leven kunnen leiden. Want je wordt ouder,
leeftijdsgenoten vallen weg en je kring wordt steeds
kleiner. John heeft veel contact met zijn buren en
kinderen. Annie ziet haar vriendinnen nog; dat is door
corona wel iets minder. Annie: “Mijn vriendinnen zijn
klein behuisd. Dan is het lastig 1,5 meter afstand te
houden, dus zie ik ze één op één. Ook bij het koor
kunnen we na afloop niet meer koffie drinken. Het
is er allemaal niet gezelliger op geworden.” ANWB
Automaatje is zes weken geleden weer opgestart: John
heeft zich nog niet aangemeld. John: “We zitten in een
risicogroep. Ondanks de voorzorgsmaatregelen wil ik
nog niet rijden; we zijn nu met z’n tweeën en ik wil het
risico niet lopen dat ik Annie aansteek.”.

JE MOET HET ZELF DOEN!
Eenzaamheid kan ontstaan door een schokkende
levensgebeurtenis zoals overlijden, echtscheiding of
verhuizing naar een andere stad. Of omdat je ouder
wordt en mensen om je heen wegvallen. Annie vertelt:
“ContourdeTwern heeft zoveel activiteiten voor
ouderen, maar je moet wel zelf actie ondernemen.
Of met de hulp van een ouderenwerker. Je moet

ondernemend van geest zijn. ” Wat was voor hen de
meerwaarde van ANWB Automaatje. Annie: “Mezelf
aanmelden bij ANWB Automaatje heeft me vooruit
geholpen: Mijn agenda stond weer vol. De dingen die
ik wilde doen, kon ik weer blijven doen.” John: “Het
gevoel nuttig bezig te zijn bij ANWB Automaatje gaf
me de kracht om door te gaan. Je kunt wachten op de
hulptroepen, maar dan gebeurt er niet veel.”.
John en Annie zien de toekomst positief tegemoet.
Annie: “Het voelt zo fijn, we zijn echt maatjes!” John
beaamt dat: “Ik ben erg blij dat ze in mijn leven is.
Je houdt elkaar in evenwicht en je helpt elkaar deze
moeilijke periode door te komen. Ik kan nogal eens
druk zijn en zij geeft me rust. En we genieten samen
van leuke dingen doen: boodschappen, tv kijken,
samen eten en gezellige uitstapjes.”

OOK VOOR JOU IS PLEK BIJ ANWB AUTOMAATJE!
BEN JE OP ZOEK NAAR VERVOER? OF LIJK HET JE
LEUK OM CHAUFFEUR TE WORDEN? WIJ HOREN
GRAAG VAN JE. INFO: T 013 762 06 40 OF MAIL
AUTOMAATJE@CONTOURDETWERN.NL

LEKKER OP JE PLEK!
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DE TELEFOONCIRKEL
HELPT JE DE DAG DOOR
Wie kent hem niet? Hennie Jacobs, Vrijwilliger van het
Jaar 2016. Hij kreeg die onderscheiding omdat hij
op een ludieke manier geld ophaalt voor goede
doelen. Zo liet hij zijn haren rood verven voor
de Hersenstichting. Liep hij voor dezelfde
stichting met een rode pruik over de kermis.
En liet hij zich diverse malen jonassen
voor goede doelen.

Tekst Hans Peters
Fotografie Freepik.com
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ADOPTIE-OPA
Hennie heeft veel affiniteit met jongeren. Hij doet mee aan
een briefwisseling met enkele jongeren dankzij stichting
Genero. Die wil ouderen en jongeren aan elkaar koppelen
met een corona-proof briefwisseling. Hennie: “Ik schrijf
bijvoorbeeld met een 22-jarige studente uit Eindhoven. Ze
wil later gerontoloog worden. Dat is een hele sympathieke
correspondentie. Omdat ze zelf geen opa heeft, noemt ze
mij haar adoptie-opa.”

PESTEN DRAAG JE
JE LEVEN LANG MEE
Hij trekt zich het lot aan van jongeren die gepest worden.
“Ik ben vroeger ook gepest. Ik werd uitgescholden,
bij het sporten werd ik nooit gekozen en ik bleef als
laatste over. Dat draag je je leven lang mee.” Hij heeft als
ervaringsdeskundige veel meegemaakt. Want in 2018
werd hij slachtoffer van zinloos geweld. Hennie: “Uit het
niets werd ik op straat door een man in elkaar geslagen,
zonder aanleiding. Ik heb daar erg veel last van gehad,
durfde bijna niet meer naar buiten. Gelukkig ben ik daar
met begeleiding bovenop gekomen.”

DROMEN KOMEN UIT
Vorig jaar liet Hennie nog van zich horen met de
Gekleurde Haren Dag op de Tilburgse kermis, met een
vrolijke pruik op. Toen haalde hij 300 euro op voor de
Hersenstichting. Dit jaar is het door corona stil, maar
Hennie, die zit niet stil. Onlangs zette hij een telefooncirkel
op voor mensen met een psychische of lichamelijke
beperking die nu thuiszitten en zich eenzaam voelen.
Zeker in coronatijd is de telefooncirkel een goed middel
om eenzaamheid of depressieve gevoelens te bestrijden.

NIEUWE VRIJWILLIGERSWERK
Hennie: “De Telefooncirkel bestaat nu uit zo’n zeven
mensen. We bellen elkaar elke vrijdag en maandag. Dan
hebben we het over de afgelopen week, wat we in het
weekend gaan doen en worden de problemen besproken
die met corona te maken hebben. Ik merk dat het goed
is voor de mensen, het helpt ze de dag door te komen.”
De telefoonnummers krijgt hij van het Maatschappelijk
Steun Systeem (MSS) van GGzBreburg. Hij is zelf lid van
de Vriendendienst van het MSS en kent veel mensen.
Hennie: “Eerlijk gezegd voelde ik me ook eenzaam. Al mijn
vrijwilligerswerk viel weg. Ik voelde me als een vis in een
kom. De Telefooncirkel is mijn nieuwe vrijwilligerswerk.”

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Hennie wil een soortgelijke telefooncirkel opzetten
voor jongeren. Daarvoor heeft hij contact gezocht met
Jongerenwerk RNewt. Ze zijn geïnteresseerd. Hennie:
“Iedereen zet zich op het moment in voor eenzame
ouderen en dat is geweldig. Toch zijn er ook veel jongeren
die eenzaam zijn, die kunnen niet naar de kroeg, bios,
concert. Die mogen elkaar alleen in een hele kleine
groep ontmoeten. Ik wil me voor hen inzetten. Immers,
de jeugd heeft de toekomst.”

Daarom maakt hij zich hard voor slachtoffers van
zinloos geweld en nam hij het initiatief om samen met
songwriters en componisten van de Rock Academie
een CD te maken voor de Nadine Foundation, ter ere
van Nadine Beemsterboer uit Hoorn. Hennie: “Nadine
was twintig en werd in 2006 doodgestoken door haar
ex-vriend. Ze had grote dromen. Wilde danseres en
presentatrice worden. En zich inzetten voor dierenwelzijn.
Die dromen werden haar op die dag ontnomen. De
Nadine Foundation werd door haar ouders opgericht en
vecht als organisatie tegen zinloos geweld. Net als ik. Met
de CD ‘Nadine 4 Ever Songs’ kunnen haar dromen toch nog
een beetje uitkomen.”

STOP ZINLOOS GEWELD!
Ook was hij betrokken bij de oprichting van het
Vlinderboom-monument in de Reeshof, een
herdenkingsplek voor slachtoffers van zinloos geweld. Aan
een boomstam hangen een vlinder. Onderaan de boom
een plaquette: ‘Geweld eindigt waar respect begint. Stop
zinloos geweld.’ Hennie: “De vlinder staat symbool voor
slachtoffers die door geweld om het leven kwamen. Zoals
Hennie de Laat, de Tilburgse die 2017 werd vermoord. Ik
liep ook mee in de stille tocht voor Hennie.” De Tilburgse
vlinderboom is in navolging op de vlinderrots in Hoorn,
die is opgericht na de dood van Nadine Beemsterboer.

BEVRIJDINGSDAG
Terug naar 2020: Hennie hoopt dat nog meer mensen zich
aanmelden voor de Telefooncirkel en de telefooncirkel van
RNewt. Hij kijkt enorm uit naar het moment dat Nederland
bevrijd is van corona. Hennie: “Dan gaan we een feestje
vieren: Bevrijdingsdag. En dan laat ik me opnieuw
jonassen voor het goede doel.”
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WAARDEER TWEEDEHANDS

Dat is een van de leukste en beste
dingen die je kan doen voor een
duurzamere kledingkast. De vuilnisbelt slinkt, er worden geen nieuwe
grondstoffen gebruikt, het kledingstuk
heeft een tweede leven en jij hebt
een bijzonder item. En: het is een
stuk goedkoper dan nieuw. Er zijn
zat kledingstukken op de wereld,
dus genoeg te kiezen. Je moet soms
even goed zoeken, geduld hebben
en goed opletten, maar de jacht is
een deel van het plezier. En dat is
ons model Sjan goed gelukt, met een
flitsende outfit voor de feestdagen van
kringloopboetiek Tante Pollewop.
Fotografie Dolph Cantrijn | Styling Hans Peters
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Naam: Sjan van Spaendonk (50),
geboren op het Schotelplein, Groeseind
Opleiding: Speciaal onderwijs
Werkervaring: bij afd. Industrie en
schoonmaakster (DiamantGroep).
Relatie: 12,5 jaar getrouwd geweest,
sinds 1 jaar single
Huidige situatie: Sjan heeft een WAO-uitkering.
Ze was dertig jaar mantelzorger voor haar
moeder. Toen zowel haar moeder, schoonzus en
broer overleed, kwam ze in een burnout terecht.
Vanwege financiële problemen kwamen Sjan en
haar ex-man in de schuldhulpverlening. Haar
ex-man verloor zijn baan: ze leefden van haar
salaris en moesten alle luxe opgeven en hun
koophuis opeten. Gelukkig mochten ze een huis
huren in de buurt van het verzorgingshuis van
haar moeder, omdat ze haar mantelzorger was.
Interesses: “Als ervaringsdeskundige krijg ik veel
media-aandacht. Door mijn verhaal te vertellen,
hoop ik anderen te steunen.”
Vrijwilligerswerk: Gastvrouw bij Quiet
Community, medewerker bij jutloket – gratis
kleding uitgiftepunt bij mfa Het Kruispunt en
winkelmedewerker bij Ruilwinkel ’t Zandlopertje
in de Schiphollaan.
Prijzen:
Jasje		
Blouse		
Broek		
Laarzen		
Ketting		
Armband		

€ 4,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 1,50
€ 1,00

Kringloopboetiek Tante Pollewop verkoopt
tweedehands dames- en kinderkleding. Mooie,
originele (merk)kleding, vintage, schoenen en unieke
accessoires. De kleding hangt op kleur en op type
kledingstuk. Relaxed en voordelig shoppen, in een
warme sfeer.
Kringloopboetiek Tante Pollewop
Molenstraat 47, 5014 NB, Tilburg
T. 013 - 880 12 77 | www.tantepollewop.org
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Maak kans op
een cadeaubon met
onze woordzoeker!

VONK
SEKS
MOOI
KNAP
SEXY
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DATEN
LIEFDE
TINDER
TROUW
DANSEN

PLEZIER
PRATEN
RELATIE
UITGAAN
FLIRTEN

SPECIAAL
VERLIEFD
VLINDERS
INTERNET
AANRAKEN

ONTMOETEN
HUIDHONGER
© Puzzelcorner.nl

Stuur uw antwoord
voor 22 januari naar:
Redactie De Draad
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg of naar
dedraad@contourdetwern.nl

OP ZOEK NAAR
C O N TA C T |
VRAAG EN AANBOD |
TE KOOP

D
A
A
R
DE D IJT ?
KW

AL BEKEND MET DE
VRIENDSCHAPSBANK?
De Vriendschapsbank is voor 50-plussers, voor
vriend-schap 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-, terrasof 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

TE KOOP |
AANGEBODEN | GEZOCHT
Fietsendrager voor 2 fietsen, ook voor
elektrische fietsen, merk Spinder Hawk. Prijs
€ 85,00. Tevens een vouwfiets in zeer goede
staat, inclusief hoes. Merk Giant; prijs € 150,00.
Inlichtingen via: 013 463 34 23
Te koop twee puzzels van Anne Geddes.
Voor informatie 013 571 34 21
Twee rollators met dikke wielen te koop
aangeboden. Een nog nieuw, de ander is
gebruikt. Info via 06 165 11 630
Gezocht voor het goede doel: kerstgroepjes,
beeldjes en oude kerstballen. Heeft u nog wat
liggen waar u niets meer mee doet? Wij maken
er anderen heel blij mee. Ik ben bereikbaar
via 06 340 22 870. Alvast bedankt!
Te koop mooie (merk)legpuzzels om de
coronatijd door te komen. Gegarandeerd
compleet. Keuze uit puzzels van 150, 1.000,
1.500 en 2.000 stukjes.
Interesse? 06 125 08 308

Tinnen schaal en kan te koop.
Informatie via 013 570 34 53.
Senior Profoon telefoon PMA 1000 zwart met
gebruiksaanwijzing te koop. Zeer geschikt
voor oudere USB-aansluiting. Camera-apps,
volumetoets, whatssApp optie WiFi etc. Tevens
een IPhone 6 Plus, kleur space gray, 16 Gb te
koop, is in goede staat met hoes. Inlichtingen
te verkrijgen via 06 144 14 071
Te koop twee puzzels van Anne Geddes 900
stukjes, vlinders en bloemen. Tevens een
lampetkan, wit met goudkleurig randje, compleet
met zeep- en kammenbakje en waskom. Ook nog
diverse kerstballen uit grootmoeders tijd en een
zware kerstboom-standaard in de vorm van een
kerstman met kerstboom. Heeft u vragen:
bel dan met: 013 751 80 98
Gevraagd: Wie heeft er nog knopen, groot of
klein? Maakt niet uit wat voor kleur ze zijn. Het
is voor het maken van een schilderij. Telefoon:
013 456 07 22. Alvast hartelijk bedankt!
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Met een taart bezoekt De Draad inwoners
van Tilburg. We praten over het leven, de
stad, de wijk, de straat. Wat gaat goed,
wat kan beter? Deze keer staat Godelieve
Engbersen (53) in de spotlights. En wie kent
haar eigenlijk niet? Geboren in Breda woont
ze al sinds de jaren 80 in Tilburg en is daar
naar eigen zeggen enorm ingegroeid.

Tekst Betty Montulet | Fotografie Hans Peters
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Hoe komt een Bredase – Breda? NAC!!!- zo geïntegreerd
in Tilburg, de fietsenstalling van Breda, toch? Nou, heel
simpel. Godelieve studeerde eerst aan de Bibliotheek- en
Documentatie Academie af als documentaliste. En werkt
al heel lang als medisch informatiespecialist in het ETZ:
“Solistisch werk maar toffe collega’s!” En daarna dook
ze in de letteren aan de UvT. “In mijn studententijd en
ook daarna werkte ik jarenlang met veel inzet en plezier
in Theater Zaal 16 in Carré. Dus als mensen zeggen: ‘Jij
bent ook overal’ of ‘Jij kent ook iedereen’, dan komt dat
daardoor.”
Nou, niet alleen daardoor. Godelieve timmerde aardig
aan de weg met haar principes als onder meer de
Niet Winkel Dag (consuminderen), Transition Town
(duurzaamheid), Kick Out Zwarte Piet en sinds vier jaar
is ze ook nog eens actief lid van GroenLinks. Maar het
allermeest scoorde ze en stond ze op het podium als de
eerste vrouwelijke Nachtburgemeester van Tilburg.
Van 2011 tot 2013 sprankelde haar nachtburgemeester-

VOOR DE DRAAD ERMEE

een steenworp afstand van het centrum waar ik vaste
bezoeker ben van Cinecitta en Burgemeester Jansen mijn
stamkroeg is.” Ze is alleengaand, na een Lat-relatie van
zeven jaar en bewust kindervrij: “Mijn contacten haal ik uit
de buitenwereld, zoals Cinecitta, Jansen, het Milieucafé,
Cultureel Café 013 en mijn eetclub. Daar haal ik al mijn
energie uit. Hoef geen afspraken te maken of agenda te
trekken. De mensen die ik wil zien zijn er.” Voor zo’n bezig
bijtje is deze corona-episode moeilijk. Gelukkig heeft ze
een appgroep met de bewonersgroep van Carré: “En dan
blijkt wel weer dat buurtbewoners meer dan bereid zijn
om iets voor je te doen. Zoals een boodschapje toen ik
een gebroken pols had.”

GROEN EN DUURZAAM
Actief in de wijk? Natuurlijk! Voor de wijk Armhoefse
Akkers dook ze in het duurzaamheidsteam om tegeltuinen
tegen te gaan en regentonnen te regelen. Voor de stad is
ze actief met GroenLinks. Met onderwerpen op de agenda
als een autoluwe stad, een opruimchallenge en de antiracismedag op 8 juni j.l. Wat is oké aan Tilburg? Godelieve:
“De ontwikkelingen in de Piushaven. Dat groen daar mede
voorop staat. De nieuwe brede fietsroute naar Waalwijk.
Het Spoorpark, Stadspark 013, Moerenburg wordt ook
heel ecologisch benaderd. Het sociale aspect van Tilburg
is heel zichtbaar via MOM en de Quiet. Wat kan beter? De
besluitvorming rondom Wijkevoort in de Reeshof, al die
blokkendozen in een natuurgebied. Verschrikkelijk!”
schap met dingen als Powerwomen, duurzaamheid (ja,
duh), en podia voor artiesten wat resulteerde in o.a. de cd
Alle 013 goed. Inmiddels is het nachtburgemeesterschap
een dood paard, maar toentertijd gaf Godelieve er glans
aan. Ach, was de kritiek dat ze niet op Jules Deelder
leek? Klopt, ze was meer van het verbinden dan van het
inhaleren. “Ik heb er supermooie herinneringen aan, maar
achteraf gezien had het ook niet langer moeten duren, het
was een slopend bestaan. Ik kreeg dan ook geen vrouw zo
gek om me op te volgen.”

CONTACTEN VAN BUITEN
Actief in de buurt? Natuurlijk! Sinds 2002 woont ze in een
appartementencomplex in Carré, de plek waar ooit haar
liefde voor Tilburg begon. Met een glorieus uitzicht op
groen en bomen en de twee spitse torens van de Heuvelse
kerk: “Hier wonen is ideaal. Verloop van bewoners is er
dan ook nauwelijks. Je woont dichtbij Moerenburg waar
ik altijd, vaste prik, een keer per week ga wandelen. Op

KICK OUT ZWARTE PIET
Haar betrokkenheid bij Kick Out Zwarte Piet begon twee
jaar geleden toen er werd gedemonstreerd tegen Zwarte
Pieten bij de blijde inkomst van Sint Nicolaas. Persoonlijk
geloof ik niet dat die goede ouwe Sint een slavenhouder
was en dat de herkomst van Zwarte Piet waarschijnlijk
gezocht moet worden in lokale, folkloristische winterrituelen. Hoe denkt Godelieve daarover? “Een lezing van
Jeffrey Afriyie opende mijn ogen. Een dergelijke karikatuur
past niet meer in de maatschappij van nu. En waarom
wel modieuze aandacht voor een antigluten Piet? En niet
voor de veel principiëlere bezwaren van een veel grotere
groep mensen? Volg dan ook hierin de trend.” Ondanks
dat de demonstranten tegen Zwarte Piet weggezet
werden op de Burgemeester Brokxlaan waar de groep niet
zo op zou vallen, zijn gemeente en St. Nicolaas Comité
uiteindelijk toch overgegaan tot het introduceren van
schoorsteenpieten. En al is ze geen activiste maar wel heel
actief, zegt Godelief: “Dat heeft Tilburg dit keer
goed gedaan.”
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TECHNIEK HELPT
OUDEREN IN DE REESHOF
“Dat beeldbellen is zo fijn. En nou zeker met die corona. Mijn dochter woont ver weg en mijn kleindochters
studeren allebei nog. En met die Compaan sta je toch echt midden in het leven. Ik ben een echte bofkont”
De 83-jarige Ans van der Drift is helemaal gelukkig met haar Compaan – een eenvoudige tablet – die ze
een jaar geleden kreeg via het project Tiptop. Tiptop werd in 2018 opgezet in De Reeshof om te kijken
hoe zorgprofessionals technologie kunnen inzetten voor en bij ouderen. Dat gaat soms om eenvoudige
oplossingen als lichtjes die aangaan als iemand een trap oploopt, of een tracker voor iemand met dementie,
om te voorkomen dat hij verloren loopt. Maar er zijn ook hulpmiddelen die verdergaan zoals de zorgrobot
Tessa, of de Compaan, waar Ans van der Drift zo enthousiast over is.

Tekst Jos Schaeken | Fotografie Hans Peters

Jenny met Tessa,
de zorgrobot
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J

enny Souren is praktijkverpleegkundige
ouderenzorg bij huisartsenpraktijk De
Reeshof: “We wilden binnen Tiptop kijken
wat wij als zorgwerkers aan nieuwe medische
technologie hebben. Kunnen we die
techniek bijvoorbeeld gebruiken om ouderen langer
zelfstandig te laten wonen? Kan de techniek ervoor
zorgen dat ouderen een dagstructuur krijgen, op tijd
hun medicijnen innemen en afspraken niet vergeten?
Nou, met zo’n Tessa gaat dat heel makkelijk. Je
kunt die zorgrobot zo voorprogrammeren dat ze
mensen wakker maakt, tegen ze zegt wanneer ze hun
medicijnen moeten innemen en welke medicijnen
ze moeten pakken. En via zo’n Compaan kunnen
ouderen contact leggen met de huisarts, of de
apotheek.”

DE WERELD GROTER MAKEN
Maar al snel kwamen de medisch zorgverleners
er achter dat de Tessa’s en Companen voor de
gebruikers veel meer waren dan een ondersteuning
op medisch vlak. Ergotherapeute Mariëlle Kanters:
“Het Tiptop project was er in eerste instantie om
zorg- en hulpverleners kennis te laten maken
met zorgtechnologie en ervoor te zorgen dat we
die technologie meer zouden gaan gebruiken en
inzetten. Dat was vooral heel medisch ingestoken
en vervolgens bleek het ook een grote sociale
component te hebben. En dat was zeker zo
belangrijk. De Tessa-robot geeft zo ontzettend veel
gezelligheid en doorbreekt de eenzaamheid bij
mensen. Mensen staan op omdat er iemand is – in dit
geval Tessa – die tegen ze praat. Dat betekent zoveel
voor ze.”
Sjef van der Klein van ContourdeTwern is als sociaal
werker actief in de Reeshof. ContourdeTwern was
oorspronkelijk niet betrokken bij Tiptop, maar
zag al gauw de mogelijkheden die de medisch
technologische ontwikkelingen op sociaal vlak
hadden. “Net voor corona hadden we zoiets van:
met de sociale technologie, daar moeten we ook

ROBOT TESSA

wel wat mee. Waar een ergotherapeut misschien
heel erg op dagstructuur en de medische kant
zit, en wijkverpleging misschien kijkt naar het
medicijngebruik, daar zitten wij veel meer op hoe
je de familie erbij kunt betrekken en hoe je mensen
aan elkaar kunt koppelen. De wereld weer een stukje
groter maken vanuit het eigen appartement zeg
maar.”
Ook ergotherapeute Mariëlle Kanters ziet welke
impact hulpmiddelen kunnen hebben: “We hadden
ook een mevrouw die veel problemen had met haar
dochter, die ook haar mantelzorger was. Ze vond
dat haar dochter zich overal mee bemoeide. Het
probleem was dat die dochter zich ook overal mee
moest bemoeien, omdat moeder anders alles vergat.
En dat ging opeens veel beter, omdat Tessa alles zei
en het niet haar dochter was die zich overal mee
bemoeide. Dat leverde heel veel op. Het werd ook
opeens weer een gewone moeder-dochterrelatie.”

HOE NU VERDER?
Hoewel het project Tiptop inmiddels is afgelopen,
heeft het wel een informeel vervolg gekregen. Dat
werd vooral leven ingeblazen door het enthousiasme
van de gebruikers. En dan heb je het over de mensen
uit de medische wereld en van ContourdeTwern,
maar vooral ook over de cliënten, de mensen die
thuis een Compaan, een Tessa, of een simpeler
hulpmiddel hebben zoals een gps-tracker, of een hdviewer waarmee ze beter kunnen lezen.
“We hebben nu een clubje dat zo’n drie keer per
jaar bij elkaar komt”, zegt Jenny Souren. “Dat
groepje bestaat uit een wijkverpleegkundige, een

Tessa is een sociale robot die de eerstvolgende geplande afspraak of
taak uitspreekt. Zij ondersteunt bij de dagelijkse structuur en geeft
suggesties voor activiteiten. De robot staat op een centrale plek in het
huis van de bewoner en spreekt het dagprogramma uit. Het programma
van de dag werkt net zo eenvoudig als een agenda. Een familielid,
mantelzorger of zorgverlener schrijft een berichtje en selecteert het
tijdstip waarop Tessa het moet melden. Een berichtje inplannen kan op
elk moment en vanaf elke locatie.

>
>

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
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ergotherapeute en een praktijkverpleegkundige.
Sinds kort is daar ook ContourdeTwern bij
aangehaakt. Ook komt er nog en fysiotherapeut bij
en misschien ook nog een diëtiste. Die groep wordt
langzaam steeds groter. We hebben een supergoed
netwerk hier in de Reeshof en dat is ook wel de
kracht van hier. We komen ook veelal bij dezelfde
mensen over de vloer, dus we kunnen ook allerlei
kennis uitwisselen. Dat werkt echt goed. En we kijken
dan samen wat voor hulpmiddelen we hebben en
hoe we die het best kunnen inzetten.”

Jenny Souren daarover: “Daar hielp en helpt de
gemeente ook echt goed bij, maar dat gaat nog
steeds om individuele gevallen. Het zou ook goed
zijn als er structureel geld voor technologische hulp
en ondersteuning bij de gemeente zou zijn. Zeker
met een verouderende bevolking ligt er een grote
druk op de zorg. We zullen in de toekomst meer met
technologie moeten doen. Dat zal trouwens wel altijd
met de menselijke maat moeten gaan natuurlijk. Die
twee zaken moeten hand in hand gaan.”

Nu het project Tiptop is gestopt, is er ook een einde
gekomen aan de financiering van al die nuttige
hulpmiddelen. Met Tiptop konden ouderen alles
twee maanden gratis uitproberen. Als het dan goed
bleek te werken, werd er gekeken hoe het verder
gefinancierd kon worden.

De Compaan geeft zorgverleners een veilig en makkelijk platform om zorg
op afstand te verlenen. Het biedt cliënten een supermakkelijke tablet die op
op basis van de kennis en kunde van de gebruiker instelbaar is. Zorgverleners
kunnen direct beeldbellen. Daarnaast hebben familie en vrienden toegang
tot het Compaan Portaal. Dat is de online familie-omgeving van waaruit zij
eenvoudig contact kunnen houden.
Er zijn nog Companen beschikbaar. Bent u geÏnteresseerd in een Compaan, neem
dan contact op met het Adviespunt van ContourdeTtwern voor meer informatie.
Bel met 013 549 86 46 of mail naar adviespunt@contourdetwern.nl.
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AANRAKEN
IS EEN OERBEHOEFTE
“We lopen erg vaak op de automatische piloot ons hoofd achterna. Denken, denken, denken.
Ik noem dat weleens: we zijn vaak een hoofd op pootjes. Ik help mensen om hoofd en lijf meer
met elkaar te verbinden, ook in deze bijzondere tijden van Corona.” Woorden van Judith Pouw
(43), haptotherapeut in de Armhoefse Akkers in Tilburg. “In deze tijden van corona, met allerlei
beperkingen en minder vrijheid is het extra belangrijk om daar aandacht aan te besteden.”

Tekst Lout Donders
Illustratie Freepik.com
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Als je online rondneust lees je over haptonomie:
‘…..brengt voelen en denken in balans’, ‘luisteren
naar signalen van je lichaam en daarmee klachten
verminderen’. Judith Pouw: ”Je lijf geeft veel
informatie: wat doet goed en wat juist niet. Eigenlijk
praat ons lijf tegen ons. Maar hoe kunnen we
dat in godsnaam horen, merken of voelen als we
steeds bezig blijven met denken. Je lijf slaat allerlei
gevoelens en emoties op. We weten vaak niet hoe we
daarmee moeten omgaan. ‘Niet te moeilijk doen’ is
vaak het motto. Maar daarmee gaan we voorbij aan
de werkelijke impact van die gevoelens.”

SKIPPYBAL
Ze vergelijkt emoties zoals boosheid, verdriet en
angst met een skippybal die we proberen onder
water te duwen, zodat-ie weg is. “Dat lukt eventjes,
maar we houden onszelf voor de gek. Met veel
energie drukken we die bal onder water, maar hoe
dan ook drukt het water de bal weer omhoog. Je
verslapt even en hùp daar is de skippybal weer. Veel
mensen zijn kampioen in het onder water houden,
alsof ze weg willen van al die emoties. We bevriezen,
gaan op de vlucht of we gaan het gevecht aan omdat

ze als levensbedreigend aanvoelen. Maar dat zijn
ze niet,” aldus Judith Pouw. Als haptotherapeut laat
zij haar cliënten door gesprekken en vooral ook
aanraking en andere oefeningen voelen hoe het ook
anders kan: “Je bent o.k., je hoeft niet alle apen op je
schouder te nemen, nee zeggen kan ook en dat geeft
ruimte.”

VERPIETEREN
Zij ziet in deze tijden van corona veel mensen
verpieteren door gebrek aan contact, gebrek aan een
knuffel, minder of niet fijn bij elkaar zijn. Aanraking
is van levensbelang vindt zij. Veel mensen denken
dat ze niet zo van het aanraken zijn, dat dat iets
van andere culturen is. “Maar nu voelen velen dat
dat toch echt anders zit, iedereen wordt blij van
een warme, gemeende aanraking. Door een knuffel
maakt je lichaam oxytocine aan, een hormoon dat
een fijn gevoel geeft, een gevoel van verbinding en
vertrouwen. Stelt ons op ons gemak, geeft rust en
tempert stress. Logisch dat mensen die door corona
afgesloten zijn van contact met anderen, veel last
krijgen. Zoals gezegd: ze verpieteren, voelen zich
eenzaam en alleen. En door het gebrek aan enig
uitzicht wordt dat voor veel mensen steeds lastiger.”
Judith Pouw merkt ook dat oudere cliënten vanwege
corona niet of minder naar haar toe komen, terwijl
dat juist nu hard nodig is.

OOGCONTACT
En wat zijn dan nu mogelijke oplossingen is de
vraag. “Kijk naar dingen die wèl kunnen. Bellen,
via facetime of whatsapp videobellen, een
praatje maken met oogcontact. Weliswaar via een
schermpje, maar toch. En wandelen mag nog steeds,
samen met iemand anders. Het mes snijdt dan aan
twee kanten: wandelen is gezellig en goed voor lijf
en leden. We kunnen ook onszelf aanraken. Daar
zit vaak nog een taboe op, maar dat doet echt ook
goed. Lekker rustig je handen op je buik leggen.
Probeer het maar eens, het kan fijn zijn. En kijk
daarbij ook of je je aandacht naar binnen kunt
richten, wat doet deze situatie met je? Wat raakt het
in je? En probeer dát er wat meer te laten zijn.”
Het heet tegenwoordig huidhonger, het verlangen
om aangeraakt te worden of iemand aan te raken.
Het is volgens Judith Pouw een diepgewortelde
oerbehoefte. Dat begint bij baby’s. Daarom reageren
we er zo heftig op als we elkaar niet meer even
kunnen vasthouden.
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EEN BANK VOL
VRIENDEN
En dan ben je ineens alleen. Je partner is gestorven of je bent gescheiden. En je
bent geen achttien meer. Lang niet iedereen gaat het even gemakkelijk af om
nieuwe contacten met andere mensen aan te knopen. Bij de Vriendschapsbank
kunnen 50-plussers nieuwe contacten op doen door groepsactiviteiten, zoals
bijvoorbeeld samen wandelen, fietsen of een terrasje pikken. Of meedoen aan een
film-, lees- of museum- of theatergroep. Veel mensen zijn in de loop van de jaren
het contact met hun vrienden verloren door echtscheiding, verhuizing of door de
drukte van alledag. De Vriendschapsbank -een dienst van ContourdeTwern- biedt
een laagdrempelige manier om nieuwe mensen te leren kennen.

Tekst & Fotografie Hans Peters

IEDEREEN HEEFT VRIENDEN NODIG
Al vier jaar komt elke zaterdagochtend de wandelgroep
van de Vriendschapsbank bij elkaar om gezellig samen
te wandelen in de Oude Warande. Om daarna af te
sluiten met een lekker bakkie koffie to go bij De Grotto.
Joost de Kort is initiatiefnemer van de wandel-groep:
“De Vriendschapsbank heeft me op sociaal gebied veel
gebracht.” .
Joost de Kort (59) maakte vijf jaar geleden kennis met
de Vriendschapsbank. Hij kwam terug naar Tilburg, na
twintig jaar in Etten-Leur gewoond te hebben. Joost:
“Ik ben geboren en getogen in Tilburg, in de Korvel. Als
tiener had ik op de Mavo vrienden bij de vleet, gingen
we stappen bij Baradja aan de Paleisring. Ik werkte als

kwaliteitscontroleur bij het Kwaliteits Controle Bureau
(KCB) voor Groente en Fruit bij de groenteveiling in
Breda. Daarom besloot ik samen met mijn vriendin te
verhuizen naar Etten-Leur. In 1993 trouwden we en in
de jaren ’90 kregen we drie kinderen. Zes jaar geleden
scheidde ik en keerde ik terug naar mijn geboortestad,
naar een fijn appartement in Theresia." Het viel voor
Joost niet mee om de draad weer op te pikken. "Ik kende
alleen nog mijn Mavo-vrienden, die waren inmiddels
getrouwd of zelfs opa en oma en hadden een heel ander
leven. Ik heb goed contact met mijn familie, maar ik wilde
meer wijkbewoners leren kennen. Iemand wees me op
de inloop van de Vriendschapsbank in wijkcentrum Het
Spoor.” Hij meldde zich daar aan en leerde in een mum
van tijd nieuwe mensen kennen. Joost: “Ik was in die
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Peter&Irma:

‘Wij laten heerlijk
voor ons koken’

MAALTIJD - THUIS - SERVICE






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

BEL VOOR EEN;
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

Eten met gemak is anders dan gewone bezorgdiensten. Onze
maaltijden zijn vers bereid, veilig en gezond. U proeft dat er
met zorg voor u is gekookt en we bezorgen de gerechten
altijd met een glimlach bij u thuis. Probeer het nu zelf!

Kipsaté

Rundersukade

013 - 544 25 13
Sinds 1972
Stichting Maaaltijdenexpres Brabant
Wij zijn u graag van dienst!
Boomstraat 161 • 5038GR • Tilburg
Kijk eens op www.maaltijdenexpres.nl

Erwtensoep
3 voor

15,00

€

Tongschar & zalm

Bestel de
Proefbox!

Bestel nu 3 maaltĳden
voor maar €15,- gratis
bezorgd.

Boerenkool

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954

etenmetgemak.nl

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

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.

Draad 220x141 ALGEMEEN.indd 1

31-01-20 15:39
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tijd best overspannen. De scheiding heeft me een klap
gegeven. Mijn ex had mijn kinderen tegen mij opgezet,
die wilden mij niet meer zien. Dat heeft me erg eenzaam
en alleen gemaakt.".
Dankzij de contacten bij de Vriendschapsbank werd
die overspannenheid minder. Joost deed mee aan de
activiteiten van de Vriendschapsbank als de inloop en
computerles, hij ging mee naar eetcafés als Het Elfde
Gebod, Anvers, Het Wapen van Tilburg en ’t Dorstige Hert
en nam deel aan een maaltijd in wijkcentrum De Poorten.
Een Surinaamse vrouw van de Vriendschapsbank kookte
een heerlijke Surinaamse maaltijd voor de hele groep.
Joost ging zelfs op vakantie met zes mensen van de
groep naar een bungalowpark in Vaals.

EEN NIEUWE ACTIVITEIT OPZETTEN
De toenmalige coördinator Annemarie Vermeulen vroeg
hem een wandelgroep te starten. Joost: “Annemarie
had een hele lijst met geïnteresseerden, maar niemand
die de wandelgroep wilde opzetten. Aangezien ik
ervaring had met het opzetten van activiteiten bij de
FNV in Etten-Leur, was dit me op het lijf geschreven.
Het is een hele leuke wandelgroep geworden. Elke
zaterdagochtend wandelen we een uurtje en drinken
we een kopje koffie. Het is een gezellige club dames.
We wandelen het meest in De Oude Warande, maar ook
wel eens in het Wandelbos. We spreken soms over een
andere wandelroute of wandel-richting. Maar dat moet
de leden van de wandelgroep zelf kunnen en willen. Hun
wandelplezier staat voorop!”

VERTROUWEN IN JEZELF
EN IN ANDEREN
De Vriendschapsbank is een verrijking van zijn sociale
leven. Joost: “Als je alleen leeft, sluipt het gevaar dat je
je gaat afzonderen. Ook door vervelende zaken die je
meemaakt in je leven, kun je het vertrouwen in mensen
verliezen. Je moet er dan echt voor vechten dat je
niet afstompt. Door weer actief mee te doen, krijg je
vertrouwen in jezelf en in andere mensen. De vraag van
Annemarie om een wandelgroep te starten heeft me ook
een extra boost gegeven. Toen pas werd de waarde van
de Vriendschapsbank voelbaar.”

50-PLUS EN ONTMOETEN, JA GRAAG?
Meld je dan aan voor de activiteiten van de Vriendschapsbank. Je kunt een tijdje deelnemen aan de
groepsactiviteiten, om te kijken of het iets voor je is.
Daarna kun je gratis lid worden. Graag een leuk contact
en misschien wel een goede vriend of vriendin erbij?
Waag de stap en geef je op! Of loop eens binnen bij een
inloop:
• MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36:
elke donderdag van 9.45 – 11.45 uur
• Hotel Ibis, Doctor Hub van Doorneweg 105:
elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur
• Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1:
elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Meer info: Sonja Havens, T. 06 – 205 90 811,
E. sonjahavens@contourdetwern.nl
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“SEKS IS HEEL
GEWOON BIJ
TRAVERSE„
Tekst Hans Peters
Fotografie Hans Peters | Freepik.com

Dat is de visie van de (s)Expertgroep van Traverse,
de opvang voor dak- en thuislozen. Maar aan een vrijpartij
kunnen ook nadelen kleven. Je kunt een soa krijgen, of
(ongewenst) zwanger raken. De (s)Expertgroep adviseert
cliënten dan ook altijd om het safe te doen.
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eksualiteit en voortplanting is een van
de gezondheids-patronen volgens de
leer van de Amerikaanse verpleegkundige Marjory Gordon. “Het is een
onderdeel van je gezondheid, net zoals
stoelgang, eten en omgaan met stress
dat is,” aldus Marina de Coninck, verpleegkundige
bij Traverse. Marina is lid van de (s)Expertgroep,
het speciale team van Traverse dat sinds 2016
seksualiteit binnen de muren bespreekbaar
wil maken en wil wijzen op de daarbij gepaard
gaande risico’s die er ook zijn. Marina: “Cliënten
worden door onze medewerkers ondersteund
in het maken van een weloverwogen keuze met
betrekking tot de kinderwens, gezondheidsrisico’s
en eigen verantwoordelijkheid bij seksueel
contact.”
De (S)expertgroep bestaat uit persoonlijke
coaches, een verpleegkundige, een trajectregisseur, een verpleeg-kundige vanuit de GGD
en projectcoördinator Maarten Heisen. “Wij doen
niet moeilijk over seks,” zegt Maarten, “we hebben
geen peeskamertjes. Elke client heeft een eigen
kamer waar hij zich kan terugtrekken en kan doen
en laten wat hij wil. Het enige wat wij vragen:
vrij veilig! Neem je verantwoordelijkheid. Een
avontuurtje kan verstekkende gevolgen hebben,
zoals geslachtsziekten of een (ongewenste)
zwangerschap”

NU NIET ZWANGER
De (S)expertgroep wil tijdens de dakloosheid
(ongewenste) zwangerschappen voorkomen.
Daarom heeft de groep zich aangesloten bij het
regionale project Nu Niet Zwanger. Ruim twintig
organisaties hebben een convenant getekend om
(ongewenste) zwangerschappen te voorkomen
bij kwetsbare groepen. Bij het project Nu Niet
Zwanger is het mogelijk om de GGD MiddenBrabant in te schakelen en desnoods zonder
wachtlijst en met vergoeding van de kosten
gebruik te kunnen maken van een specialist voor
het plaatsen van anticonceptie als een spiraaltje of

implanon Marina: “ Soms komt het voor dat koppels
bij Traverse graag een kind willen. Maar als je met
hulp van Traverse bezig bent met huisvesting en
het op orde maken van je leven en je financiën, is
dat eigenlijk nooit het goede moment om zwanger
te raken of een kind op te voeden. Daarom raden
de persoonlijke coaches altijd aan om middels
anticonceptie de kinderwens uit te stellen tot je
je leven weer op de rit hebt.”

HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE, BABY’TJE
Dat advies is bepaald geen sinecure. Een medewerker
kan schroom hebben dit onderwerp te bespreken
met de client, omdat dit kan worden gezien als
een waardeoordeel: Dat je niet aan kinderen moet
beginnen als je verslaafd of dakloos bent of dat je
daardoor geen goede ouder zou zijn. “Absolute onzin,”
aldus Maarten, “De (s)Expertisegroep gaat altijd uit
van de kinderwens en neemt deze serieus en heeft
daar respect voor. De kinderwens staat los van de
discussie of je een goede ouder zou zijn. Immers,
iedereen heeft het recht een goede ouder te zijn. We
adviseren de persoonlijke coaches dan ook altijd om
respect te hebben voor de kinderwens van de client,
maar wél om te proberen de client ervan bewust te
maken deze kinderwens even uit te stellen tot de
omstandigheden beter zijn.” Marina haakt daarop in:
“De kinderwens kan ook een goede motivatie zijn om
je leven weer op de rit te krijgen. Want uiteindelijk
willen veel cliënten hetzelfde: huisje, boompje,
beestje, baby’tje.”

>

GELD VOOR EEN NUMMERTJE
Natuurlijk is veilig vrijen belangrijk, maar wat als je
te weinig geld hebt om voorbehoedsmiddelen te
kopen? Maarten: “Daarvan zijn we ons bewust: hoe
kun je anticonceptie zo organiseren dat het voor alle
cliënten bereikbaar is? Binnen Traverse verstekken
we gratis condooms.
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Nieuw: digitale mondscan
Met onze 3D mondscanner wordt het aanmeten van een prothese voor
u een stuk prettiger. Het lastige ‘happen’ hoeft vaak niet meer en de
pasvorm is uit de kunst!

Kunstgebit aan huis én haal- en brengservice mogelijk!
Wieggers Kunstgebitten: voor kwaliteit en service!
Heeft u een kunstgebit of een implantaatprothese nodig? Dan bent u
bij ons aan het béste adres! Ook voor reparaties, het opnieuw passend
maken van uw huidige gebit, een frameprothese of een antisnurkbeugel
staan wij voor u klaar.

Bent u niet goed ter been? Dan halen we u op en brengen u weer netjes
thuis. Of we komen bij u aan huis het gebit aanmeten. Aan die extra
service zitten geen extra kosten verbonden. Ook voor reparaties of aanpassingen bij pijnklachten komen we naar u toe. Deze service is er voor
iedereen!

Een vertrouwd gezicht
Wieggers kunstgebitten is al meer dan 25 jaar een begrip in Tilburg
en de Reeshof. En sinds 2018 is de tandprothetische praktijk terug
aan de Berkenrodelaan 99 in Tilburg. Wij werken ook voor De Wever
en voor Thebe.
Wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars, HKZ gecertificeerd en
lid van de Organisatie Nederlandse Tandprothetici.

Berkenrodelaan 99 | 5043WH Tilburg | Bel 013 - 20 33 599 voor een afspraak
E: maarten@wieggerskunstgebitten.nl | www.wieggerskunstgebitten.nl

ZWEMMEN & BUURTEN
BIJ TRAM 85

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?

Bent u mindervalide? Niet leuk!
Wat wel leuk is; zwemmen in warm water (33°)
samen met een groep gezellige mensen, onder
begeleiding van ons zwemteam. Ook verzorgen
wij een paar keer per jaar een gezellige avond met
een hapje en een drankje of maken we
gezamenlijk een uitstapje.
Voor inlichtingen kunt u bellen met
Henny Buster 06 – 22310238 of mailen naar
hennybuster@kpnmail.nl

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

Wij heten u van
harte welkom!

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.
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Op het toilet op de benedenverdieping hangen
condoombuizen (zie foto blz. 30). Wil je langdurige
anticonceptie, zoals een implanon of spiraal, dan
kun je een gesprek aanvragen met je personal
coach, eventueel met ondersteuning van een
lid van de (S)expertisegroep. Die kan bepalen
of betaling van anticonceptie uit eigen budget
kan, of via het project Nu Niet Zwanger. Daarvoor
is een speciaal potje beschikbaar.” Marina laat
een bijzondere anticonceptie-koffer zien, met
daarin een scala aan voorbehoedsmiddelen.
Marina: “Die gebruiken we voor onze cliënten
en onze persoonlijke coaches, om te laten zien
wat er allemaal aan anticonceptenmiddelen
nodig is. Er zitten condooms in, de pil, een
spiraaltje, een oefenpenis waarbij je kunt leren
hoe je het condoom moet gebruiken. Maar ook
een anticonceptiestaafje (Implanon). Dit staafje
beschermt drie jaar tegen zwangerschap en
je hoeft dus lange tijd niet aan anticonceptie
te denken. Het Implanon zit onzichtbaar in je
bovenarm, en is dus gemakkelijker door een
arts in te brengen dan een spiraaltje dat vijf jaar
beschermt..”

omdat ze dat niet mee hebben gekregen vanuit
hun cultuur of geloofsovertuiging. Veel Antillianen
bijvoorbeeld zijn met name tegen het gebruik van
condooms, maar juist voor voortplanting. Dat is
er met de paplepel ingegoten. Ook bij hen kan
het belangrijk zijn de zwangerschap uit te stellen
zolang ze nog bij Traverse zijn. Wij zijn blij dat wij
die voorlichting via de coaches nu wel kunnen
bieden.” Maarten: “Veel cliënten zijn op zoek naar
een stukje warmte en intimiteit, en dat is prima. Je
kunt in je herstel beter bezig zijn met seks, dan dat
sommige van onze cliënten afgeleid worden door
drank en drugs. Als je het maar veilig doet,” lacht
Maarten.

SEKSUELE VOORLICHTING.
WAT IS DAT?
Het is overigens verbazingwekkend hoeveel
mensen geen seksuele voorlichting hebben
gekregen, van jongs af aan al. Marina: “Gewoon,
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DE PASSIE VAN…
ARNO VAN BAVEL
34 | De Draad

In de zomer vieren de Tilburgse skaters van F.E.E.S.T. sinds
1999 al het begin van het weekend oftewel de Friday
Early Evening Skate Tilburg. Je ziet dan een lange sliert
mensen op skates, skeelers of rolschaatsen door de stad
of omgeving voorbijkomen met lekkere muziek. Die
muziek komt uit boxen op buggy's waarvan er één vaak
voortgeduwd wordt door Arno van Bavel. Ook afgelopen
17 oktober was een tocht door Tilburg gepland, ditmaal
ter ondersteuning van de Quiet Actieweek in het kader
van Wereldarmoededag. “Maar vanwege corona kon het
niet doorgaan”, zegt Van Bavel. “Heel jammer.” Van Bavel
(1954) houdt van schaatsen en skeeleren maar minstens
zoveel van audio en muziek én hij heeft twee rechtse
handen. Geen wonder dus dat hij de aangewezen man
was om 'muziekbuggy's' te gaan bouwen. Hij heeft
er inmiddels zes op zijn naam staan. “Daaronder één
voor Sportbedrijf Tilburg, één voor een vendelzwaaier
uit Oirschot en inmiddels de tweede voor F.E.E.S.T. Bij
F.E.E.S.T. rijd ik met m'n eigen muziekbuggy mee. Ik vind
het heerlijk om andere skaters te laten genieten van fijne
opgewekte muziek.”

PARIJS
Een muziekbuggy bouwen kost 'een uurtje of zestig' werk
aldus Van Bavel die altijd zijn boterham heeft verdiend
als technicus. “Er zit een hele hoop techniek in om alles
goed te laten werken – en ervoor te zorgen dat de muziek
niet alleen hard klinkt maar ook mooi en zuiver.” Zijn
muziekbuggy is voor diverse gelegenheden inzetbaar.
Zo heeft hij al diverse malen meegereden bij (kinder)
carnavalsoptochten en intochten van Roze Maandag. “Met
F.E.E.S.T. hebben we ook meerdere keren meegedaan aan
Friday Night Skate in Parijs. Nou, zo enthousiast als de
Fransen dan reageren! Maar ja, ik draai ook aparte muziek,
Mexicaans, salsa, jazz, liefst vrolijke muziek.”

IJSHOCKEYER
Met zo'n muziekbuggy rijden is behoorlijk zwaar, aldus
Van Bavel. “Ik ben ijshockeyer en om ook in de zomer
mijn conditie op pijl te houden ben ik met F.E.E.S.T. mee
gaan doen. Eerst nog als verkeersregelaar, later met mijn
muziekbuggy. Ik train ook 1 of 2 keer per week. Soms
reageren mensen boos dat ik de rust verstoor, maar vaak
vinden ze het wel grappig. 'Appetjoek!' roepen ze dan, of:
'Bende uit de kènder?' Maar het leukst is met de groep.
Mensen te zien bewegen op mijn muziek, dat is voor mij
gewoon genieten.”

Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie
in deze rubriek staan? Stuur dan een berichtje
naar De Draad via dedraad@contourdetwern.nl.

Tekst & Fotografie Joep Eijkens

LIEFDE IS ALLES,
OOK IN HET
VERPLEEGHUIS
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“Jouw generatie is vaak veel preutser dan wij ooit waren.” Psycholoog
en onderzoekster Tineke Roelofs (35) hoorde het verschillende
keren van oudere mensen met wie zij gesprekken voerde voor haar
onderzoek naar intimiteit en seksualiteit bij mensen die met dementie
in een verpleeghuis zijn opgenomen. Tineke Roelofs werkt als GZpsycholoog bij de Schakelring in Waalwijk e.o. en is onderzoekster
bij Tranzo aan de Tilburg University.

Tekst Lout Donders Fotografie Hans Peters

I

n het algemeen wordt er vaak aan getwijfeld
of oudere mensen nog wel behoefte hebben
aan intimiteit en seksualiteit: ‘Dat doen oudere
mensen toch niet meer?’ is het beeld. Een
Amerikaans onderzoek laat zien dat 26% van
de mensen tussen 75 en 85 zichzelf nog seksueel
actief vindt. In een mensenleven zijn en blijven álle
kanten van intimiteit en seksualiteit belangrijk. Ze
dragen bij aan de kwaliteit van leven. Leeftijd speelt
geen rol. Hetzelfde geldt voor mensen met dementie
en hun partners. Uit de gesprekken die Tineke
Roelofs voerde, kwam naar voren dat -ondanks
alle beperkingen en hindernissen- de liefde, het
samenzijn, trouw en het beschermen van de geliefde
met dementie voorop staan.

praten er onderling wel over, maar er is een drempel
om zoiets met de arts te bespreken, “ aldus Roelofs.
Soms heeft verplegend personeel er vanuit de eigen
geloofsovertuiging of de eigen normen en waarden
moeite mee om over deze dingen te praten.
Dat geldt soms ook voor de betrokkenen zelf. Het
is best ingewikkeld: je partner dementeert en is
opgenomen. Hij of zij is de liefde van je leven. Je
komt op bezoek en behalve dat dat gezellig kan zijn,
wil je soms nog steeds wel wat meer. Ingewikkeld
vanwege het gebrek aan privacy. Ingewikkeld omdat
het niet altijd gemakkelijk is om te zeggen: ‘Zuster
ik wil graag met mijn man of vrouw vrijen, kunt u
dat regelen?’ Of als er een speciale kamer voor is en
iedereen ziet je samen daar naar binnengaan...

DREMPEL

BEHOEFTE BLIJFT

‘Liefde is alles’ is de titel van het onderzoek dat
Roelofs deed. “Het klinkt misschien raar, maar de
directe aanleiding voor het onderzoek was de
verwarring die verplegend personeel soms voelt
bij mensen met dementie die zij verzorgen. Hun
werk maakt nabijheid noodzakelijk, ongewild
kan dat bij iemand met dementie een gevoel van
intimiteit oproepen. Ook koppels van wie een van
de twee dementie heeft, snakken soms samen naar
intimiteit, zoals ieder ander mens.” Met andere
woorden: ook mensen die dement zijn, hebben zin
om te vrijen met hun partner en andersom ook,
zoals het vroeger was toen ze nog gezond waren.
“Verpleegkundigen leren daarover nauwelijks iets in
hun opleiding, vaak zijn het jonge mensen die niet
weten wat ze met zulke situaties aan moeten. Ze

“Het is normaal menselijk gedrag. Iedereen heeft
behoefte aan een vorm van samenzijn,” zegt Tineke
Roelofs. “Oudere partners die al lang samen zijn,
hebben op dat gebied een soort van routine
opgebouwd; die behoefte is niet zomaar ineens
over. De periode die aan de opname vooraf ging, is
vaak erg zwaar voor de partner en degene die aan
dementie lijdt. De partner staat lange tijd vooral in
de zorgstand, dikwijls is de relatie dan niet meer
gelijkwaardig. Daardoor is er dan geen ruimte voor
intimiteit en vrijen. Als de opname eenmaal een feit
is, komt er ook rust, vallen veel zorgen weg en is er
weer ruimte voor dat warme gevoel van vroeger.”

>
>

>

Betrokkenen vertellen dat ze het ook lastig vinden:
Tineke Roelofs: “Het verpleegpersoneel ziet dat
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sommige stellen intimiteit en seks gewoon missen
en dat ze daar moeite mee hebben, waarom
zeggen ze niets?” Omdat het een lastig onderwerp
is en vaak nog een ‘gênant’, taboe thema. Als
verpleegster of verpleger kom je heel dicht bij de
mensen die je verzorgt, de zorgrelatie bepaalt de
kwaliteit van je werk. Bij mensen met dementie
die zichzelf dan moeilijk kunnen beheersen wordt
het vaak als probleemgedrag gezien. Ineens komt
intimiteit tussen patiënt en verzorger te staan.
Het is zoeken naar de balans tussen nabijheid en
professionele afstand.

Wat is de conclusie van het onderzoek? Tineke
Roelofs: “Blijf altijd trouw aan jezelf, kijk wat
voor beide partijen prettig is. Alles is goed. Niet
goed bestaat niet. Vaak zijn stellen opgelucht
als ik erover begin. Bespreek het aan het bed,
bij de intake, met de partner en degene die aan
dementie lijdt, niet óver hen, maar mét hen. En
het gaat altijd om maatwerk, iedereen is anders.”
Daarnaast beveelt zij aan om te onderzoeken hoe
verpleegtehuizen de privacy kunnen regelen.

OPGELUCHT
Tineke Roelofs: “Uiteindelijk gaat het om het
welzijn van degene die aan dementie lijdt en
zijn of haar partner, dus met hén moeten we het
gesprek aangaan. Soms doen we dat dan ook
zonder de kinderen daarbij te betrekken want
voor kinderen is het vaak veel moeilijker om
hierover te praten dan voor de partner van de
patiënt met dementie.”

ACADEMISCHE WERKPLAATS OUDEREN
VAN TRANZO/TILBURG UNIVERSITY
Mensen worden graag gezien en gehoord, ook als ze ouder
worden. Ouderen willen doorgaan met hun leven zoals zij
dat gewend zijn, ook als zij iets mankeren en aangewezen
zijn op zorg en ondersteuning van anderen. Mensgerichte
ouderenzorg maakt dit mogelijk. Bij mensgerichte
ouderenzorg staan mensen centraal, zowel ouderen als
zorgverleners. Ze hebben beiden een actieve rol en er is
ruimte en aandacht voor hun eigen identiteit, eigen regie
en zelfredzaamheid.
In de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo/
Tilburg University werken ouderen, (zorgprofessionals van)
ouderenzorgorganisaties en de wetenschap samen aan
mensgerichte zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in
het verpleeghuis. De AWO doet sociaal wetenschappelijk
onderzoek naar de leefwereld van kwetsbare ouderen.
Met deze kennis wordt de ouderenzorg geëvalueerd
en wordt vernieuwing toegepast. Tranzo streeft er naar
dat ouderen erkend worden als unieke personen en als
volwaardige partners in de zorg. Door de kennis en kunde
van wetenschappers, zorgprofessionals en ouderen zelf te
bundelen, tonen de onderzoeken heel duidelijk de wensen
en behoeften van ouderen en zijn de resultaten bruikbaar
in de zorgpraktijk.
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DE VOLGENDE DRAAD
De eerste editie van De Draad in 2021 wordt verspreid tussen 5
en 12 maart. De kopij voor die editie sluit op vrijdag 22 januari.
Wilt u De Draad niet meer ontvangen, mail dan uw naam en adres
naar dedraad@contourdetwern.nl
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DE JUISTE OPLOSSING
van de puzzel in De Draad nummer 4 (2020) was: VERBORGEN TALENT.
De twee gelukkige prijswinnaars zijn. Mevrouw A. Röling-Wessling en
de heer of mevrouw R. Spierings. Beiden uit Tilburg.
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WAT U NOG MOET WETEN
Dit is De Draad nummer 5, 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.
Bereik alle 60-plussers van Tilburg (oplage 37.500
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vraag naar Hans Peters of E dedraad@contourdetwern.nl
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