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geeft u ons
een tweede leven
via La poubelle?

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
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Beste lezer,
Stap voor stap komen we dichter bij het oude
normaal. We kunnen 's avonds weer naar buiten
gaan zonder hond en zonder klok, op een
terras zitten, of spontaan een winkel binnenstappen, zonder eerst vier uur van tevoren een
afspraak te hoeven maken. Eindelijk naar buiten,
zonder al te veel beperkingen. Het was zowaar
weer even wennen.
Het afgelopen jaar was natuurlijk te bizar voor
woorden. Ineens moesten we omschakelen:
van fysiek naar digitaal, van dichtbij naar
anderhalve meter afstand, van spontaan naar
vooraf afgesproken. Juist in die omschakeling
hebben veel organisaties zich van hun meest
creatieve en vindingrijke kant laten zien.
Talloze organisaties in Tilburg en omstreken
organiseerden activiteiten voor bewoners
die voor ontspanning én ontsnapping
zorgden, en het hoofd even weghaalden bij
het vervelende virus. Met het Laar en
KBO blikken we daarop terug.
Ook de Wandelmaatjes konden met
inachtneming van de coronaregels gewoon
blijven wandelen en van elkaars gezelschap
genieten. Contacten en een goed sociaal
netwerk waren belangrijker dan ooit. En nu
zitten we alweer in mei. Met de stijgende
temperaturen is het tijd voor de moestuin, kan
de camper uit de stalling worden gehaald, of
gaan we er fietsend of wandelend op uit. En dan
kom je zomaar kleine en grote kunst tegen in
onze steden en dorpen. Gratis en voor niets.
Tot slot een openhartig verhaal van René
Geurts. Over naar buiten komen gesproken.
René wil anderen helpen met zijn verhaal en
meer begrip krijgen voor het gevoelige, vaak
onbesproken onderwerp dat armoede helaas nog
steeds is. Een wel heel mooie bijvangst is dat
René door het schrijven ook de lach in zijn leven
weer heeft teruggekregen. Hoe fijn is dat.
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GELUKKIG EN GEZOND
OUD WORDEN MET KBO TILBURG
De term ‘Naar Buiten’ kan bij de vereniging
voor ouderen (KBO Tilburg) op drie manieren
uitgelegd worden. Allereerst gingen de 21
KBO-afdelingen tijdens corona met hun
activiteiten zoveel mogelijk naar buiten. Ook
wil de stedelijke organisatie dit jaar een aantal
diensten voor de leden naar buiten brengen.
En als laatste van de drieslag wil de KBO meer
naar buiten treden door samen te werken met
professionele en andere organisaties.

Tekst Hans Peters
Fotografie Ivo Hulten en
Ronald van den Eijden

Voorzitter Els Aarts van KBO Tilburg: “Onze
afdelingsgebouwen moesten in coronatijd dicht.
KBO-leden hadden minder ontmoetingsmomenten
en eenzaamheid lag op de loer. De afdelingen wilden
dat voorkomen en stelden alles in het werk om
buitenactiviteiten te organiseren voor de ouderen,
ook bestemd voor niet-leden. Zoals wandelen, fietsen,
sporten, werelddans, koersbal, stoelyoga, tai chi. En
desnoods gingen we met onze lees- en muziekclubs
naar buiten.”

ZOMERTOUR

Els noemt de Zomertour in stadsdeel Reeshof. Een
zomerprogramma bomvol buitenactiviteiten die wél
doorgingen, zoals buitenbingo of het kletsterras.
De wijkraad zorgde voor het geld en promotie;
ContourdeTwern zorgde voor begeleiding van
professionals en wierf vrijwilligers, en de KBO Reeshof
zorgde voor deelnemers. Els: “De Zomertour is een
mooi voorbeeld van een krachtige samenwerking
tussen professionele en vrijwilligersorganisaties.
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Dat is ook wat de gemeente van ons verwacht in het
kader van de pilotaanpak ‘Gezond en Gelukkig Oud in
Tilburg’.”
Sinds 2020 voert gemeente Tilburg het programma
Gezond en Gelukkig oud in Tilburg (GGoud) uit. De
samenwerkingspartijen richten zich op vitale ouderen,
kwetsbare ouderen, een fijne woning, een fijne
(dementievriendelijke) woon- en leefomgeving en
‘de oudere in regie’. De samenwerking van de grote
afdelingen van de KBO Tilburg met de (professionele)
organisaties verloopt goed, de kleinere afdelingen
hebben meer ondersteuning nodig en zijn bereid
daaraan te werken. Els: “De aanpak gaat uit van de
kracht van bestaande (ouderen)netwerken. Met als
ultiem doel gelukkige en gezonde ouderen.”

TWEE NIEUWE DIENSTEN

Gelukkige en gezonde ouderen, dat is ook het
streven van KBO Tilburg als het gaat om het leveren
van diensten aan leden en niet-leden. In navolging

van de provinciale organisatie KBO Brabant wil het
kringbestuur van KBO Tilburg een aantal van die
diensten nu ook stedelijk lanceren. Els Aarts: “Het gaat
om diensten op het gebied van welzijn, zorg, wonen,
mobiliteit, pensioen en inkomen.” Eén van de nieuwe
diensten is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo)-clientondersteuning: onafhankelijke
vrijwilligers van KBO Tilburg bijstaan om ouderen
te helpen wegwijs te worden in de Wmo-wetgeving
ten aanzien van zorg, langer thuis blijven wonen,
dagbesteding of hulpmiddelen. Door hen te helpen
met hun aanvraag of zaken waar ze in de praktijk tegen
aan lopen.
Els: “KBO Brabant zorgt voor de opleiding, bijscholing
en certificering van de clientondersteuners. Zo blijven
ze op de hoogte van wetsaanpassingen en kunnen
ze het Wmo-proces bespreken, uitzoeken waar de
client recht op heeft en gesprekken met de gemeente
voeren. En bij een negatief advies of conflict kan de
Juridische Helpdesk van de KBO Brabant ingeschakeld
worden. Dat zijn elf gepensioneerde juristen die onze

ouderen juridisch bijstaan op het gebied van onder
meer erfkwesties en testament, verzekeringskwesties,
problemen met buren, AOW en pensioen, maar ook de
Wmo. Een groot voordeel voor onze ouderen, als KBO
zijn wij aangesloten bij een groter geheel en kunnen
we daarbij een beroep doen op de helpdesk. Dankzij
de Juridische Helpdesk zijn een aantal procedures
gevoerd en gewonnen.”

ONS GESPREK

Een andere nieuwe dienst van KBO, Ons Gesprek, richt
zich op levensvragen die ouderen kunnen hebben.
Veel ouderen worstelen daarmee. Ze blikken terug op
hun leven, op de keuzes die gemaakt zijn. Soms kan
het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Els:
“Vrijwilligers van KBO Tilburg gaan in gesprek met
ouderen die daar behoefte aan hebben. Want zo’n
gesprek kan herkenning, troost of nieuwe energie
bieden en het welzijn vergroten. Een warm hart, een
luisterend oor en een paar gesprekken kunnen enorm
goed doen. Zonder meteen vragen te stellen of advies

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

Maak je weerstand
sterk met Qigong!

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

Harriet van der Vleuten

Voor een
passend afscheid

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!
Kijk op onze website voor ideeën voor een persoonlijke
invulling van een afscheid en informatie over kosten.
Of neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend
voorgesprek of een wensenboekje.

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

www.harrietvandervleuten.nl

Henriette
Henriette Ronnerstraat
Ronnerstraat 19,
19, 5038
5038 KH
KH Tilburg
Tilburg TT013
013592
59200004848

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

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

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

T: 013 - 521 22 23

De 5 basis voorwaarden
voor verantwoord zitten

2

4
5

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

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

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”.

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

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

>

te geven.” De twee nieuwe diensten zijn een welkome
aanvulling op het reeds bestaande aanbod van
KBO Tilburg, dat onder meer bestaat uit de dienst
Belastingservice: vrijwillige belastinghulpen helpen
de ouderen met hun aangifte inkomstenbelasting en
bij het aanvragen van zorg- of huurtoeslag.

Het versterken van de basis, het uitwisselen van
vrijwilligers en het krachtiger maken van het netwerk
komt ten goede aan het activiteitenaanbod voor de
Tilburgse oudere, die op een gezonde en gelukkige
manier oud kan worden. En dat is toch wat we met
z’n allen onderstrepen!”

KRUISBESTUIVING

Om nog beter in te kunnen springen op de wensen
van ouderen, wil het kringbestuur van de KBO Tilburg
graag nóg meer en beter samenwerken met andere
(ouderen)netwerken en professionals. Bijvoorbeeld
met de Zonnebloem en ContourdeTwern. Els:
“Onze secretaris, Ria Monsieurs, zit bijvoorbeeld
in het bestuur van De Zonnebloem. Dat is een
groot voordeel als het gaat om het afstemmen van
activiteiten. Is de bus voor een dagtocht van de
KBO Tilburg vol, dan kunnen mensen misschien
deelnemen aan een bustocht van De Zonnebloem.
Door meer met elkaar af te stemmen, kun je een
kruisbestuiving van onderlinge activiteiten krijgen.”
Ook de samenwerking met ContourdeTwern wil het
kringbestuur optimaliseren middels een convenant.
Els: “Door in elkaars verlengde te blijven opereren.
ContourdeTwern kan bijvoorbeeld onze vrijwilligers
ondersteunen. Die professionele rugdekking stellen
we zeer op prijs, zoals gebeurde bij de Zomertour
in de Reeshof. Tegelijkertijd kan KBO Tilburg een
rol spelen bij het werven van vrijwilligers voor
activiteiten van de vrijwilligersorganisatie. Bij de
lancering van AutoMaatje bijvoorbeeld (de dienst
van ContourdeTwern waarbij vrijwilligers met hun
eigen auto minder mobiele mensen vervoeren naar
dokter, fysiotherapeut en stad- of vriendenbezoek).
We hebben binnen onze afdelingen veel reclame
gemaakt voor AutoMaatje, met als gevolg dat
vrijwilligers van KBO Tilburg chauffeur zijn geworden.

“Nog meer en
beter samenwerken
met anderen”
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SPECTACULAIRE OPTREDENS
OOK IN CORONATIJD

Theater op hoogte: Close-Act

“Als we binnen geen activiteiten kunnen organiseren, dan gaan we naar
buiten”, bedacht het team van Er-op-uit! van woonzorgcentrum Het Laar
aan het begin van de corona-episode. De prachtige tuin met grote vijver aan
de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg Zuid leent zich namelijk uitstekend
voor buitenactiviteiten. Met Aniëla Govaarts, coördinator van Er-op-uit!
blikken we terug op een bewogen jaar en kijken we alvast een beetje vooruit.
Tekst Hans Peters | Fotografie Cees Cornelissen
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De strenge coronamaatregelen die vanaf maart 2020
aanvankelijk golden, waren een bittere pil voor de 350
bewoners van woonzorgcentrum Het Laar. Aniëla: “Kijken
naar wat nog wél mogelijk is, in plaats van kijken naar
alle beperkingen, dat was ons motto. We wilden onze
bewoners een hart onder de riem steken en zijn met onze
activiteiten zoveel mogelijk naar buiten gegaan. Met de
beweegactiviteiten bijvoorbeeld. Gym, yoga, golf en jeu
de boules kun je prima buiten doen.”

SUCCESVOL SEIZOEN TUINCONCERTEN

Het Laar kan ook terugkijken op een succesvol seizoen
van tuinconcerten. Verschillende muziekgroepen gaven
acte de présence. Van klassiek tot ‘inhaken-en-meedeinenmuziek’ en van Braziliaanse percussie tot dixieland muziek.
Bewoners genoten van de optredens. Even geen crisis
maar simpelweg genieten van fijne muziek in het zonnetje
in de tuin, samen met andere bewoners. Alles volgens de
strikte richtlijnen van het RIVM natuurlijk.

GUNFACTOR

Iedereen heeft het nog over het unieke optreden van het
mobiele straattheater Close-Act, dat zich tussen én boven
het publiek afspeelde. De groep steltlopers, dansers,
acteurs en muzikanten geniet nationale én internationale
furore. Aniëla: “Normaalgesproken is zo’n soort optreden
onbetaalbaar voor Het Laar. Maar door corona lagen
alle optredens van Close-Act stil. Ze verleenden ons de
gunfactor en traden tegen een vriendenprijsje op. Een
win-winsituatie: Het Laar een spectaculair en uniek
optreden, Close-Act weer even met hun passie bezig;
met een laaiend enthousiast publiek.”

WE GAAN DOOR!

Ondanks de succesvolle buitenconcerten, probeerde het
Er-op-uit! Team ook zoveel mogelijk binnenactiviteiten
door te laten gaan. Vooral bij slecht weer en later, in

de winter. Zoals de soosavond, de bingo, de bios en de
dansexpressie. Aniëla: “Al was het dan op kleine schaal, met
minder bewoners, om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
Behalve dammen en schaken ging alles door. Helaas waren
mensen van buiten, zoals buurtbewoners en familie, niet
welkom bij deze activiteiten in verband met de coronarichtlijnen.”

EEN FEEST VAN HERKENNING

Inmiddels is het 2021. Op een zonnige februarimiddag
speelt het duo Ineke en Louis van Inlo-Two de sterren van
de hemel in de tuin van Het Laar. Zij zingt, hij speelt gitaar.
Ze hebben een breed repertoire. Van country tot blues en
van rock tot soul. Vandaag spelen ze liedjes van Doris Day,
The Cats, Sinatra, Corry Konings, The Beatles, The Everly
Brothers en Jerry J. Lewis. Een feest van herkenning voor
de bewoners. Paula (85) en Bart (85) zitten er tevreden bij.
“Dit is erg welkom voor de mensen; en het weer zit ook
mee. Wat wil je nog meer? Dit is de eerste buitenactiviteit
van 2021.” Bart: “Vorig jaar hebben we ook van deze
concerten genoten. Wij zitten graag buiten.”
Het echtpaar Cees en Tiny Cornelissen geniet ook zichtbaar
van het evenement. Zij zingt vrolijk mee, hij fotografeert:
samen wagen ze een dansje. Tiny: “Ik ben dolenthousiast,
heerlijk zingen en dansen. Bij alle buitenactiviteiten zijn we
van de partij. Vorig jaar genoten we van de drumbands, de
orkesten, de roofvogelshow, de steltlopers en acrobaten.
En iedereen heeft het naar zijn zin. Je hecht je aan deze
mensen. Ook al kun je elkaar niet aanraken, je kunt even
zwaaien, of een knipoog geven. Triest dat sommigen
van hen zijn overleden door corona, maar chapeau voor
degenen die het doorstaan hebben.”

EEN MUZIKALE LENTE EN ZOMER

Mevrouw van Gool (87) is vandaag jarig. Ineke en Louis
spelen dan ook Happy Birthday. Mevrouw van Gool: “Wat
leuk, zo’n speciaal verjaardagsconcert, uiteraard niet
alleen voor mij, ook voor de andere bezoekers.
Dit is de eerste activiteit van 2021 waarbij
we elkaar allemaal kunnen zien, omdat het
in de buitenlucht is. Bij de binnenactiviteiten
mochten maar een beperkt aantal mensen in
de zaal. En veel activiteiten vervielen. Kerst
en Nieuwjaar hebben we op de gang gevierd.
Hoewel het team enorm zijn best heeft
gedaan, was het toch een beetje eenzame
winter. Ik hoop dan ook op een muzikale lente
en zomer, met veel buitenconcerten.”
Aniëla: “We kunnen niet wachten tot het zover
is. Dat alle vaccinaties gezet zijn, Tilburg weer
virusvrij is en we alle bewoners, familie en
buurtbewoners weer mogen begroeten bij
onze activiteiten. Dan gaan we met z’n
allen een feestje bouwen.”

Percussiegroep Batala
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GOED VOOR DE DAG KOMEN

Je overtollige kleding naar de kringloopwinkel brengen is een goed idee,
want wellicht doe je er een ander
een plezier mee. Iemand die weinig
te besteden heeft bijvoorbeeld. En
nu je er toch bent, vind je misschien
zelf wel een leuk kledingstuk. Mooi
meegenomen. Bovendien draag je
je steentje bij aan een beter milieu,
want minder nieuwe kleding betekent
minder productie. Daarnaast het is
goed voor je portemonnee. Kortom,
met tweedehandskleding kun je goed
voor de dag komen. Dat bewijs levert
Tonnie van Mook ook; Tonnie moet
Fotografie Dolph Cantrijn | Styling/Tekst Hans Peters

naar een verjaardagsfeest. Met een
outfit van de ReShare Store ziet ze er
stralend uit, voor een leuk prijsje!
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Naam
Tonnie van Mook (49)
Werkervaring
Kaas-inpakster en schoonmaakster.
Status
Single moeder
Kinderen
Twee meiden, drie jongens: Kimberley, Andrew,
Shurendi, Riechaira en Rigensli
Huidige situatie
Tonnie heeft een bijstands-uitkering en zat een
paar jaar geleden volledig aan de grond door
schulden. Ze heeft veel meubelen gekregen, of ze
kocht tweedehands meubelen en knapte ze op.
Tonnie heeft van haar woning weer een paleisje
gemaakt. En ze is weer schuldenvrij. “Ik ben van
ver gekomen, ben weer opgekrabbeld en sta
weer vol in het leven. Daar ben ik trots op.”
Passies
Haar kinderen, hondjes en het opknappen van
huis en tuin. Tonnie is een praktisch type.
Vrijwilligerswerk
Tonnie zit in het bel- en klusteam van de
Quiet Community. “Bij de Quiet voelt het als
thuiskomen. Je wordt gewaardeerd om wie je
bent.”
Prijzen
Jasje: €8,Blouse: €6,Broek: €15,De kleding is gedoneerd door de
ReShare Store. Daar is Tonnie heel blij mee!
De ReShare Store is een tweedehandskledingwinkel van het Leger des Heils: een frisse winkel
met kwaliteitskleding, dicht bij de mensen en
dicht bij het hart van het Leger des Heils. Want
de organisatie vindt ‘opnieuw delen’ belangrijk.
ReShare Store, Willem II-straat 51-53,
5038 BD Tilburg. T 013 543 20 30
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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 er goed, wat kan er beter?
Deze keer gaan we op bezoek bij
Harrie Meeuwesen (68) in de
Mascagnihof in de wijk Stokhasselt
waar hij al woont vanaf 1978.
Tekst Betty Montulet | Fotografie Hans Peters

12 | De Draad

Harrie werd geboren in de wijk St. Anna en kwam
uiteindelijk met zijn gezin terecht in Stokhasselt: “Het
klopt niet dat de wijk is opgetrokken voor arbeiders uit de
textielindustrie,” zegt hij fronsend, “die was toen al op zijn
retour. De eerste bewoners van Stokhasselt kwamen vooral
uit het onderwijs, waren ambtenaren of werkten bij de
politie. En ik kan het weten want dat gold ook voor mij.” Hij
werkte onder meer als personeelsfunctionaris bij de politie
maar ook tien jaar bij de gemeente: “Ik heb zelf de opbouw
van de wijk meegemaakt en in die tijd, de jaren ‘60 en ‘70
was de sociale verbinding best wel goed.”

MINDER FRAAI CV

Als insider is hij sinds vijf jaar voorzitter van de wijkraden
Stokhasselt en Heikant-Quirijnstok. Stokhasselt heeft
inmiddels een minder fraai cv. De wijk behoort tot de
twintig armste postcodegebieden van Nederland; 37%
procent leeft onder de armoedegrens en die armoede
stijgt door. De wijk kent maar liefst 120 nationaliteiten.

VOOR DE DRAAD ERMEE
“Goede initiatieven,
goede samenwerking”

niet uit de wijk weg of ze zijn zielsgelukkig dat ze vanuit
de Reeshof weer terug mogen. “De wijk is divers, kleurrijk
en nooit saai,” zegt Harrie, “en vooral wijkbewoners van
Turkse en Marokkaanse afkomst kopen hun huurhuis
van WonenBreburg: met andere woorden, ze maken een
wooncarrière in de wijk.” Verder zijn er goede, aansprekende
initiatieven, vaak in samenwerking met ContourdeTwern
of de gemeente. Zoals de Voedselbank, de Ruilwinkel in
wijkcentrum De Ypelaer, de projecten Beter Stokhasselt,
die onder meer fietsen en tuinen opknapt samen met
wijkbewoners, en cateringservice 4Women. Ook de
activiteiten van het Ronde Tafelhuis en het zomerfestival
scoren hoog. Veel buurtbewoners zetten zich graag in en
komen zo met elkaar in aanraking. “Wij proberen in contact
te komen met alle bewoners, wat wringt er, wat is er nodig?
En de wijkalliantie (samenwerking organisaties in de wijk,
red) is de laatste jaren verstevigd; we weten waar andere
organisaties zich mee bezig houden, onderhouden goede
contacten en er is een mooie samenwerking ontstaan.
Mensen hier willen, net als elders, gewoon een rustig
leventje en niet te veel problemen. Je moet vredig naast
elkaar kunnen wonen en leven in de wijk, zonder elkaar te
overlopen.”

PARTICIPEREN KUN JE LEREN

Alle reden voor de wijkraad om in 2017 het manifest
Op Naar Nieuw Noord aan toenmalig wethouder Mario
Jacobs te overhandigen.“De problemen op het gebied van
huisvesting, onderwijs, veiligheid, levensstijl, gezondheid,
meervoudige schulden alsook werk en geld, zijn natuurlijk
niet met één manifest op te lossen,” zegt Harrie, “daar gaan
jaren mee heen.” Hij maakt zich ook zorgen omdat de
naastgelegen wijk Vlashof inmiddels dezelfde kant uitgaat.

MINEUR EN MAJEUR

Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. In de eerste plaats
ligt Stokhasselt er keurig, groen en aangeharkt bij, zeker na
de opknapbeurt van drie jaar terug. De onderhoudssituatie
van de woningen is oke. Als Stokhasselt een achterstandsbuurt is, dan toch een van de mooiste van Nederland, zo
kwetterde de Volkskrant afgelopen zomer, op zoek naar
de effecten van corona op een achterstandswijk. En dan
kan er achter sommige voordeuren grote ellende schuilen,
een mooie woonomgeving helpt wel. Zo willen veel mensen

De wijkraad doet dan ook haar stinkende best om de
participatie van bewoners te bevorderen: “Zo hebben wij
ondernemers in Kraaiven en Loven aangeschreven om
ze op het potentieel personeel in onze wijk te wijzen, ze
schreeuwen toch om personeel? Kregen we helaas maar
twee reacties op. Maar we zijn ook bezig om kinderopvang
vanaf twee jaar in de wijk te realiseren zodat er vroeger
begonnen wordt met de Nederlandse taal. Zodat kinderen
niet met een bijna onoverbrugbare taalachterstand aan
de basisschool beginnen. Want het uniforme schooladvies
na groep acht luidt hier nog bijna altijd VMBO-P. Dat is
jammer want dat kan veel beter. Een ander succesverhaal
van de wijkraad is het uitdelen van gratis laptops aan
schoolkinderen en het meewerken aan het installeren van
een testbus van de GGD in de wijk zodat schoolkinderen en
hun ouders zich makkelijker konden laten testen."
“Er zijn goede initiatieven, er is goede samenwerking, er
is goede subsidie, ook van de Europese Unie, er is geld
van justitie tegen ondermijning, zodat we criminaliteit op
jongere leeftijd kunnen tegengaan. En de gemeente is
aanspreekbaar dus alles bij elkaar zou het de goede kant op
mogen gaan”, hoopt Harrie.
Zelf denkt hij nog wel een aantal jaren in Stokhasselt te
zullen wonen: “Ik zit hier prima, heb een leuk huis achterin
de wijk, kan dus zo het park in. Mijn tuin is mijn grootste
hobby, verder heb ik kleinkinderen en wordt mijn netwerk
door contacten met allerlei instellingen in en buiten de wijk
steeds groter. Bezigheden genoeg!”
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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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Maak kans op een cadeaubon
met onze woordzoeker!
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Oplossing

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

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker
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“EEN DAG NIET IN
DE TUIN IS EEN DAG
NIET GELEEFD”
Tekst Lout Donders
Fotografie Dolph Cantrijn

Hij vergeet het moment nooit meer: “De kinderen
uit groep twee van basisschool De Heervelden
bezochten mijn volkstuin. De kinderen proefden
mijn eigen aardbeien en een kind begon te huilen.
Toen ik verbaasd vroeg wat er aan de hand was zei
ze: Ze zijn zó lekker!”
Het begon zo’n veertig jaar geleden met een eerste
oogst boontjes: ‘Heerlijk vers en mals!’ Vandaag de
dag is Christ van Geel elke dag op zijn volkstuin aan
de Hoflaan in Tilburg-West te vinden: “Kijken hoe
alles erbij staat en hier en daar een praatje maken,
dat laatste is net zo belangrijk als de oogst.” Van
Geel is voorzitter van de OVAT, de Overkoepelende
Vereniging van Amateurtuinverenigingen Tilburg
waar de veertien Tilburgse volkstuincomplexen
onder vallen.

HONGER ZONDER KUNSTMEST

Hij kreeg het volkstuinvirus min of meer met de
paplepel ingegoten. Zijn vader was een kleine vijftig
jaar in z’n volkstuin te vinden, tot zijn 86ste jaar.
Christ zelf begon met een tuintje omdat hij en zijn
vrouw graag gezond en biologisch wilden eten. “Er
was toen één winkeltje op de Westermarkt waar je
biologische groente kon kopen, wij wilden meer.
Mensen verklaarden ons voor gek. Biologisch?
Ecologisch tuinieren? We gingen recht tegen de
stroom in. De mensen zeiden: zonder kunstmest, dan
lijd je honger. Intussen weet iedereen wel beter. Het
mooie van zo’n volkstuin is dat je met het weer, de
seizoenen en de natuur meegaat. Wij genieten daar
dagelijks van!”

Tilburg telt zo’n veertienhonderd volkstuintjes op
veertien volkstuincomplexen verspreid over de
stad. De meeste ontstonden direct na de oorlog.
Sommigen, zoals St Franciscus in Tilburg-Noord,
werden opgericht om dahlia’s te kweken voor
in de kerk. Daarom staat in veel regelementen
dat er naast groente en fruit altijd ook bloemen
geteeld moeten worden. Ongeveer 40% van de
Tilburgse volkstuinders hebben een niet westerse
achtergrond, dat aantal neemt toe. “Deze mensen
hebben van thuis uit een diepere band met wat ze
eten. Ze kweken ook dingen die hier moeilijker te
krijgen zijn. Soms is tuinieren ook een geldkwestie:
zelf kweken is goedkoper.”
“Als ik een dag niet in de tuin geweest ben, heb ik
een dag niet geleefd. Natuurlijk ga ik om te kijken
hoe alles erbij staat, maar het ontspant me ook
enorm. In de tuin gaan mijn gedachten even ergens
anders heen. Hoofd leeg, ik blijf geestelijk bij de tijd
door mijn tuintje, ik kan daar alles even achter me
laten. En vergeet de sociale contacten niet. Ik maak
altijd even een rondje om hier en daar een praatje
te maken. Iedereen kent elkaar op de volkstuin, we
kijken bij elkaar hoe de tuin erbij ligt en leren van
elkaar. En we hebben het over van alles: over Tilburg,
het kabinet, voetbal en het wereldleed.”

>>
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Erfrechtspecialst Henri de Brouwer geeft dinsdag 1 juni een gratis lezing in De Pelgrimhoeve

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van
beide partners overlijdt. De meeste 55-plussers
denken dat alles in de wet is geregeld. Maar niets
is minder waar, stelt erfrechtspecialist Henri de
Brouwer. Volgens hem kan een goed testament
veel trammelant (ergernis, onrust en onduidelijkheid) en geld besparen.

zich uitschuiven omdat het maken van een afspraak bij de notaris een te grote stap is. Ook
omdat ze deze ingewikkelde materie toch niet
begrijpen.
Henri werkt samen met Erfrechtplan die in samenwerking met een aantal notariskantoren een
laagdrempelige service ontwikkeld hebben.
Hij komt bij de mensen thuis om de wensen en
verzoeken op te tekenen en legt alle mogelijkheEr wordt weleens gezegd “alles is voor de langst- den uit. Vervolgens bepalen we wat het beste bij
levende”. In de wet is inmiddels geregeld dat bij uw situatie past.
overlijden de overgebleven ouder en de kinde- Nadat alles is vastgelegd in een gesprekverslag
en nogmaals besproken wordt of alles duidelijk
ren samen erven. De langstlevende is de eigeis, wordt dit vertaalt naar een concept-testanaar van alle eigendommen, maar de kinderen
krijgen nog niets in handen. Zij krijgen in principe ment. Tot en met het ondertekenen bij de notaris zijn het grofweg vijf stappen, waarin Henri
een soort tegoedbon. Over deze tegoedbon
alles regelt en u van A tot Z begeleidt.
moet echter wel erfrechtbelasting betaald
worden. Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Henri uit dat dit een ﬁnancieel drama Naast een testament kan een levenstestament
ook veel leed en ergernis voorkomen. Stel dat
kan leiden. Als het geld van de nalatenschap in
één van twee partners wilsonbekwaam wordt,
de woning zit, “hoe ga je dan de aanslag erfbedan is het niet vanzelfsprekend dat de ander
lasting betalen”?
zonder meer kan beschikken en beslissen over
Henri kent enkele schrijnende voorbeelden en
gezamenlijke bezittingen. Sterker nog, vaak zal
wellicht uzelf ook.
de gang naar de kantonrechter gemaakt moeten
worden om toestemming te vragen en/of om
Toch blijven veel mensen het goed regelen voor wo
jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen.
Het is daarom verstandig om bij leven samen
een volmacht vast te leggen in een levenstestament.

Ook voor alleenstaanden is een testament en levenstestament goed om te hebben. Je bent
immers duidelijk wat je wilt en legt zaken vast
voor het geval je het zelf niet meer kunt regelen.
De kosten van een testament en levenstestament wegen niet op tegen de trammelant en
lasten die anders voor rekening van uw partner
of nabestaanden komen. De wet bepaalt het
vaak pas wanneer u het niet regelt of geregeld
heeft. U bepaalt dus zelf als er iets gebeurt, wat
dan en daarmee kunt u ook nog de belastingen
vanuit het successierecht verlagen of voorkomen.
Door de coronamaatregelen is aanmelden voor
de lezing noodzakelijk.
Doe dit op onze site: www.erfrechtadvies.com of
stuur een e-mail naar
henri@erfrechtadvies.com

De lezing wordt gehouden op locatie:
De Pelgrimhoeve
Pelgrimsweg 27
5018 EL TILBURG
Datum: dinsdag 1 juni 2021
Aanvang: 13:30 uur en 19:30 uur

Ook daar bij u voor hulp bij afwikkeling nalatenschappen en aangifte erfbelasting

Peter&Irma:

Natuurbegraven

‘Wij laten heerlijk
voor ons koken’

op Landgoed ‘De Utrecht’
HILVARENBEEK

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

Eten met gemak is anders dan gewone bezorgdiensten. Onze
maaltijden zijn vers bereid, veilig en gezond. U proeft dat er

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.

met zorg voor u is gekookt en we bezorgen de gerechten
altijd met een glimlach bij u thuis. Probeer het nu zelf!

Een plek van en voor iedereen, nu en straks.
Wandel eens rond en ervaar zelf de
schoonheid van de seizoenen.

Kipsaté

Rundersukade

Erwtensoep
3 voor

15,00

€

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

Tongschar & zalm

Bestel de
Proefbox!

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

Boerenkool

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • info@nbpu.nl • www.nbpu.nl
Geopend van zonsopgang tot zonsondergang

Tel.: 013-82 00 954

smits@etenmetgemak.nl

etenmetgemak.nl De Wouwerd 39, Udenhout

“SOMMIGEN BEGINNEN ENTHOUSIAST
MAAR VERTREKKEN NA EEN JAAR WEER"

Christ van Geel (l) met een mede-volkstuinder op Volkstuin Hoflaan

>

HEILIGE GROND

Op dit moment staan er in Tilburg zo’n tweehonderd
mensen op de wachtlijst voor een tuintje. Volkstuinders zijn er in alle leeftijden, van twintig tot over
de negentig jaar. Er komen de laatste jaren meer
jonge gezinnen die samen met hun kinderen in een
tuintje aan de slag gaan om hen te leren bewust
met voeding om te gaan. Sommigen beginnen
enthousiast maar vertrekken na een jaar weer omdat
het wel heel veel werk is als je het goed wilt doen. De
Tilburgse volkstuincomplexen zijn van de gemeente,
OVAT beheert ze. "Het zijn mooie stukjes grond vaak
op mooie plekken in de stad. Maar het is wel heilige
grond, de gemeente kan ze niet zomaar voor iets
anders bestemmen,” zegt Christ van Geel. “Er zouden
best nog wel volkstuinen bij mogen. Met name in
de Reeshof, daar is nu één complex, dat is echt te
weinig.”

VERBODEN TE OVERNACHTEN

Er zijn best wel wat verschillen in de verenigingen.
Zo mag er bij De Reeshof en Moerenburg alleen op
ecologische wijze getuinierd worden. De Hoflaan
is met 250 tuinen de grootste en de Westerhof met
23 tuinen de kleinste vereniging. Er zijn complexen

waar tuinhuisjes toegestaan zijn, maar overnachten
mag niet. De Flora en St. Franciscus leggen hun
accent naar de bloemencultuur.
Met plezier ziet Christ van Geel dat basisscholen
en BSO’s ook met bewustwording bezig zijn. “Veel
scholen hebben op een volkstuinvereniging een
eigen tuin of een moestuintje bij hun school.
Regelmatig bezoeken schoolkinderen een
volkstuincomplex, zo wordt de kennis en liefde voor
pure producten verder gedragen naar volgende
generaties. Dat kan mij ook ontroeren.” Christ vindt
het belangrijk dat de kennis wordt overgedragen.
Daarom heeft hij samen met zijn vrouw een stichting
opgericht: Stichting Biotuin Tilburg. “We geven
cursussen en helpen mensen die een tuintje willen
beginnen. Op de website www.biotuintilburg.nl
kunnen moestuinders allerlei informatie vinden
over ecologisch tuinieren.”
Meer weten over Tilburgse
volkstuinen: www.ovat.nl
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KILOMETERVRETER
We halen er toch maar even een rekenmachientje bij. De vraag aan Anton Retel Helmrich
(71) is: hoeveel kilometer heb je met je campers afgelegd van 1978 tot nu? Na wat gereken
komen we uit op een kleine miljoen, ongeveer. Kilometers in Europa: van noord tot zuid en
van oost tot west. Maar ook in Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. “Door mijn
werk had ik lange vakanties, dus tijd genoeg om er elke keer weer op uit te trekken,
in vrijheid. Want dat is wat het camperleven is: vrijheid!”

Tekst Lout Donders | Fotografie Dolph Cantrijn | Archief Anton Retel Hemrich, Jan de Boer
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Anton Retel Helmrich kwam in 1957 als klein jongetje
met zijn ouders vanuit Bandung, toen nog NederlandsIndië, naar Valkenburg. Daar woonde de familie vanwege
de woningnood in een pension. Zijn vader ging aan
de slag als journalist bij het AD. In 1959 verhuisde de
familie naar Tilburg omdat zijn vader dat een leuke
stad met vriendelijke mensen vond. En omdat zijn
voorouders daar vandaan kwamen; die woonden op
Koningshoeven. Anton groeide op in ’t Zand en kwam
later in de Armhoefse Akkers aan de Ringbaan-Oost
terecht: “Toen had de kerk nog een mooie spits.” Hij gaf
les aan het St. Dyonisius, een paar deuren verder van
zijn woonhuis. In 1990 verhuisde hij naar Amsterdam
waar hij aan de VU ging werken. En nu woont hij weer in
Tilburg.
Anton Retel Helmrich is behept met het campervirus.
De schrijver van dit verhaal is een beginnende camperaar, dus de oren zijn gespitst. In 1978 kocht hij zijn
eerste campertje; een VW T2 Amescador, blauw met een

wit dak. Kenteken 65-UT-10. Het ding moet nog steeds
ergens rondrijden en is inmiddels 43 jaar oud. “Het was
klein, een beetje behelpen soms, maar heerlijk compact
en overzichtelijk: het dak kon omhoog, ik had een bed
en een keukentje. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Met
dat ding heb ik letterlijk heel Europa doorkruist. Van
Turkije tot de Noordkaap en van Tsjechië tot Schotland.
Winter of zomer, het maakte niet uit. Soms nam ik een
familielid mee, maar vaak ging ik alleen.” In de loop van
de jaren heeft hij vier campers gehad, ze werden steeds
wat groter en luxer. Die van nu, een Niesmann+Bisshoff,
heeft zelfs centrale verwarming.

ONAFHANKELIJK

“Er is geen groter gevoel van onafhankelijkheid dan in
zo’n camper. Je hebt alles wat je nodig hebt bij je, en je
kunt bijna overal gaan staan. Soms is dat letterlijk overal,
zoals in Frankrijk. Overal waar je daar kunt parkeren,
mag je ook kamperen met je camper. In de meeste
andere landen sta je op een camperplaats, een camping
of bij een boer. Als het mooi is, sta ik ergens een paar
dagen, is het wat minder dan trek ik de volgende dag
weer verder. En je kunt in vrijheid op zoek naar goed
weer. Als het ergens grijs, grauw en nat is: inpakken en
hup doorrijden.”
Omdat hij met zijn 71 een beetje op leeftijd begint te
raken, beperkt hij zich nu tot de omliggende landen en
vooral ook tot Nederland. “Ons eigen land is ook zo mooi
als je bijvoorbeeld naar Friesland, Drenthe of Overijssel
gaat. Daar heb je prachtige rustige plekjes. Trouwens,
midden in het centrum van Emmen, is ook een mooie
gratis camperplaats.” Na de VW Amescador schakelde
Anton over op een Peugeot J9. Voor grotere reizen
door andere werelddelen huurde hij daar campers.
Bij terugkomst in Tilburg in 2015 kocht hij een Sunlight
die hij later inwisselde voor de Niesmann+Bischoff waar
hij nu mee rondrijdt.

GEVAARLIJK

Per camper reisde hij ook door landen aan de andere
kant van de wereld. “Het grootste avontuur was een trip
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65-UT-10: GEVONDEN!

door Australië van Darwin naar Uluru, ook bekend als
Ayers Rock, midden in het land. Ik ben daar drie dagen
lang niemand tegengekomen. Slechte wegen, zelfs
geen benzinestations. Dat was een heel apart gevoel
zo in je eentje. Ik kwam alleen dieren tegen; kangoeroes,
kamelen en kleiner spul. Het was echt het gevoel van
alleen op de wereld. Later bleek dat ik daar helemaal
niet had mogen zijn en dat het veel gevaarlijker was
dan ik dacht. Iemand van de Flying Doctors vertelde
me dat er levensgevaarlijke slangen zitten. Bij een beet
was ik twintig minuten later dood geweest. Nogal een
avontuur dus, maar ook heel erg mooi en stil.”

“Er is geen groter gevoel
van onafhankelijkheid
dan in zo’n camper"

Hij is gevonden, Anton Retel Helmrichs
eerste camper de VW T2 Amescador met
het kenteken 65-UT-10. Na oproepen op
verschillende sociale media en enkele
websites meldde zich Jan de Boer (54) uit
Leeuwarden werkzaam bij Dick’s Dumpstore in de Friese hoofdstad als ‘de trotse
eigenaar’. Hij kocht Antons bus voor
€2000,- in 2003 via Marktplaats. “Hij stond
bij een tuin-centrum en moest daar snel
weg omdat de eigenaar naar het buitenland
ging. Hij reed nauwelijks, de versnelling
was kapot. De proefrit reed ik in zijn tweede
versnelling. Hij moest met een vrachtwagen
naar Leeuwarden gebracht worden,” vertelt
Jan de Boer. Hij moest daarna flink onderhanden genomen worden.
"Alles is nu weer origineel. We gaan er alleen hier in het Noorden mee op pad. Lange
afstanden doen we niet. Er ligt altijd een
brandblusser op de stoel omdat die auto’s
weleens in brand kunnen vliegen.” In 2011
gebruikte hij de 65-UT-10 als hun trouwauto. Hij zou er nu zomaar €15.000,- voor
kunnen krijgen. “Verkopen? Nee nooit. Ik
word altijd blij als ik er in rijd.” Anton Retel
Helmrich is blij dat De Draad zijn eerste bus
heeft opgespoord. Hij was al van plan om in
Noorden van het land op vakantie te gaan.
Misschien rijdt hij wel even in Leeuwarden
langs, bij Jan de Boer.

HET MILJOEN

Gevraagd naar de mooiste plek die direct in zijn hoofd
opkomt zegt hij: “Noordkaap, maar ook de kusten
van Bretagne. Voor dit jaar staan Noord-Nederland en
Frankrijk op het programma, ijs en corona dienende.
Met de camper onderweg zijn is voor mij een way of
life. Je ziet veel en je ontmoet veel mensen. Camperrijders zijn aardig en behulpzaam voor elkaar. Soms
heb je leuke ontmoetingen en gesprekken. Ik wil met
de camper blijven reizen tot ik het niet meer kan.
Over vier jaar, op mijn 75ste moet ik wel met een
gezondheidstest mijn rijbewijs verlengen. Ik ga
ervan uit dat dat geen probleem is.” Het zou toch
mooi zijn als hij minstens de miljoen zou aantikken,
bijna vijfentwintig keer de wereld rond.
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KUNST OP DE MUUR
Tilburg wordt er alleen maar fraaier op. We slepen architectuurprijzen binnen met de LocHal, staan met parken als Moerenburg
en Spoorpark hoog aangeschreven op internationale lijstjes en
ook de eerste schetsen van het Stadsforum zien er veelbelovend
uit. Onze stad mag gezien worden. En om onze stad nog mooier
en leefbaarder te maken, fleuren we haar sinds een tijd ook nog
eens op met kleurrijke muurschilderingen. “Heel positief voor de
waardering van de openbare ruimte, en relatief goedkoop”,
aldus Christina Rademacher, projectleider Muurschilderingen
bij Gemeente Tilburg.
Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Gemeente Tilburg

Afgelopen jaar voerde gemeente Tilburg veertien
experimenten uit in de openbare ruimte. Twee
ervan zijn uiteindelijk doorgezet, waaronder de
muurschilderingen. Christina Rademacher: “In
2020 hebben we tien muurschilderingen laten
maken, voor 2021 staan er nog eens vier tot zes
op het programma. Daarvoor is 60.000 euro in de
begroting opgenomen.” Een adviescommissie ziet
er op toe dat de kunst aan bepaalde voorwaarden
voldoet en tegelijkertijd laagdrempelig is. De
muren waarop de schilderingen verschijnen,
worden door een projectgroep, in nauw overleg
met bewoners gekozen.

gemakkelijk van genieten. De muurschilderingen
maken de stad aantrekkelijker en leefbaarder.
Tijdens het experiment waren er ook geen
moeilijke beleidsprocedures; we konden het
gewoon uitproberen.”

Christina: “Ook het onderwerp voor de
muurschildering leggen we voor aan de
bewoners. De schilderingen blijven minimaal
vijf jaar staan. Dan kijken we weer verder.
Ook weer in overleg met de bewoners.” Een
aantal schilderingen staat op huizen van
particulieren, een aantal op woningen van
een woningcorporatie. De reacties zijn bij
uitzondering positief. Christina: “Kunst in het
publieke domein ligt altijd gevoelig. Het is
opvallend hoe positief op dit experiment wordt
gereageerd. Het is simpel, en mensen kunnen er
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Robin Nass - Alledaags stilleven - AHXL

Collin van der Sluijs - Distels - Kuiperstraat

>
>
>
>
"Kunst
in het publieke
domein ligt altijd
gevoelig"
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NIEUWSGAREN
FIJN THUIS

Hoe mooi is het om op een gezonde en gelukkige manier
oud te worden in de eigen buurt. De gemeente Tilburg en
haar partners zetten daar stevig op in. Bijvoorbeeld met
de Fijn Thuis gesprekken. Vrijwilligers komen dan bij u
thuis om te horen hoe u zich dat voor u ziet. En welke rol
gemeente, buurt, samenwerkingspartners en eigen
netwerk daarin kunnen spelen.  

LUISTERLIJN HEEFT NIEUW
TELEFOONNUMMER 088 0767 000

Het telefoonnummer van De Luisterlijn biedt dag en
nacht ondersteuning op afstand voor alle Nederlanders.
De Luisterlijn is overgestapt een nieuw nummer:
088 0767 000. Voor de beller verandert er niets: die
betaalt het normale beltarief, zonder extra kosten.

GOLDEN SPORTS BOUWMEESTERBUURT

Welke (grote) veranderingen komen er aan na iemands
werkzame leven? Wat heeft u nodig om langer in
uw huis te kunnen blijven wonen? Bij welke organisatie kunt u voor welke hulp aankloppen? Hoe gaat
u uw vrije tijd invullen? Heeft u al eens nagedacht
over vrijwilligerswerk? Kortom, wat heeft u nodig om gezond
en gelukkig oud te worden in uw eigen buurt?  
Wordt u dit jaar 75 jaar? Dan ontvangt u een brief waarin een
Fijn Thuis gesprek wordt aangeboden. Heeft u vragen of zou
u graag in gesprek gaan op bovenstaande thema’s, dan kunt u
zich aanmelden. Getrainde vrijwilligers komen aan huis voor
het Fijn Thuis gesprek.
Voor een telefoongesprek of huisbezoek neemt
u contact op met ons AdviesPunt:  T 013-583 99 07
E adviespunt@contourdetwern.nl. Wij zijn iedere werkdag
tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar.
Voor Berkel-Enschot is dat op donderdagochtend
tussen 10.00 - 12.00 uur via het telefoonnummer:
06 53 76 89 78. Of door een mail te sturen naar l
oket-be@dorpsraadberkelenschot.nl
Voor Udenhout en Biezenmortel is dat op donderdagmiddag
tussen 13.00 - 15.30 uur via het telefoonnummer: 06 13 55 09 30.
Of door een mail te sturen naar dorpsloketu@gmail.com
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Golden Sports is er nu ook in Tilburg. Elke donderdag van
10.30 tot 11.30 kunt u meedoen aan conditietraining,
outdoor fitness en balans- en coördinatie-oefeningen op het
grasveld van de Arke Noëstraat in de Bouwmeesterbuurt.
De trainingen staan onder leiding van Lucien Maas van
Nuijten Fysiotherapie. Kosten: €2,50 per keer. Interesse?
Neem contact op met perjansen@contourdetwern.nl of
06 57 09 67 97. Meedoenregeling is van toepassing.

SCHULDHULPMAATJES GEZOCHT

Stichting De Vonk en de gemeente Tilburg zijn dringend op
zoek naar Schuldenhulpmaatjes. Lijkt je dit wat? Neem dan
contact op met Stichting De Vonk. Na een training help je
mensen vaardigheden aan te leren om met heel weinig geld
rond te komen en geen nieuwe schulden te maken. Dit is
aanvullend op het traject van de Schuldhulpverlening. Meer
info: Stichting De Vonk, Marja Wittenbols. 06 44 71 04 57.
E marjawittenbols@de-vonk.nu
www.de-vonk.nu

AFHALEN BIJ VAN HARTE RESTO

Bij Van Harte Resto Tongerlose Hoef kun je elke woensdag
en vrijdag een driegangenmaaltijd afhalen. Reserveren op
werkdagen tussen 09.00 uur en 12.30 uur via 0900 - 900 30 30
of online via reserveren.restovanharte.nl.
Prijs: Driegangenmaaltijd €7,- Voor minima: €4,Voor Quiet-members: €2,-

>

Onderstaande
muurschilderingen
zijn in 2020 in opdracht
van de gemeente uitgevoerd:

Ton Lammers - I am Eelco - Textielstraat/Schrobbelaarstraat

Koopvaardijstraat | Octopus
Erik Veldmeijer
Korte Tuinstraat | 75 jaar vrijheid
Erik Veldmeijer
Tjeuke Timmermansstraat | Distels
Collin van der Sluijs
AHXL | Alledaags stilleven
Robin Nas
Klaverstraat | Abstract
Aziz Lessy
Veestraat | Chillende koe
Erik Veldmeijer
Tjeuke Timmermansstraat | Doornroosje
Stefan Thelen
Hoogvensestraat | SkyLine Tilburg
Paul Watty
Plesserstraat/Ringbaan-Noord | Schapen
Jiro van Boxtel
Textielstraat/Schrobbelaarstraat | I am Eelco
Ton Lammers

In Tilburg zijn overigens veel
meer muurschilderingen te
zien dan de tien hierboven
genoemde. Wat te denken
van het werk van de Tilburgse
urban artists Joep van Gassel,
Atilla of Ruben de Bruin?
Wilko Elsinga maakte er een
heuse wandel- en fietsroute
van. Maar liefst vijftien kilometer en 28 muurschilderingen lang. Meer dan de moeite
waard.

Mail naar
dedraad@contourdetwern.nl
voor een link naar de route.

Aziz Lessy - Abstract - Klaverstraat

De Draad |

27

MIJN
VERHAAL
HELPT ME
DE DAG
DOOR
Tekst Hans Peters
Fotografie Dolph Cantrijn
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Naar buiten treden met je verhaal over armoede is niet
gemakkelijk: er hangt nog steeds een taboe rondom
het onderwerp. Om dat taboe te doorbreken, initieerde
armoede-expertisecentrum De Vonk het project ‘Vertellers’.
Hierin laten mensen in armoede in alle openheid hun verhaal
klinken om anderen ervan te laten leren.

René Geurts is 58 als hij in 2014 door een reorganisatie
zijn leidinggevende baan verliest en na twee jaar WW en
een IOAW-uitkering in de Schuldhulpverlening terechtkomt. Sinds oktober 2020 is René schuldenvrij. Voor het
project ‘Vertellers’ schrijft hij openhartig zijn verhaal.

NOOD MAAKT VINDINGRIJK

“Mijn ouders komen beiden uit een arbeidersgezin”,
begint René. “Mijn moeder ging naar de huishoudschool,
mijn vader naar de bakkersschool. Toen er in de Tweede
Wereldoorlog een groot tekort aan kolen en eten
was, gingen ze als tieners naar het spoor om kolen te
verzamelen die van de wagons waren gevallen”, illustreert
hij zijn verhaal. “Mijn vader maalde in een roggemolen
achter het huis meel van graan: mijn oma bakte er brood
van voor het hele gezin.”

huidige Pieter Vreedeplein. Daar werd meteen de eerste
steen gelegd voor mijn latere supermarktcarrière. Drie jaar
later was ik eerste medewerker van de groenteafdeling.
Toen pas was mijn vader trots. We vierden het met een
borreltje jenever en een sigaretje. Dat was gezellig.
Ik hoorde weer een beetje bij hem en hij weer een
beetje bij mij.”

Zijn ouders brengen vijf kinderen groot in een arbeiderswoning. René: “Er werd goed voor ons gezorgd, ook al
hadden we het niet breed. De kachel brandde, er was
altijd warm eten op tafel. En als er soms geen geld was
voor vlees, dan werd een van onze konijnen geslacht. We
liepen er ook altijd netjes bij, al moest ik de kleding van
mijn jongere broer afdragen. Die groeide namelijk als kool.
Zuinigheid en duurzaamheid, dat is ons wel bijgebracht.”

“Via interne opleidingen promoveerde ik van afdelingschef
tot coördinerend verkoper”, gaat René verder. “Je rende
de poten uit je lijf, maakte het iedereen naar de zin, maar
lag ’s avonds wel totaal afgepeigerd op de bank. Destijds
dronk ik al behoorlijk. Toen de V&D supermarktketen
gefranchised werd, kwam er een kentering. Al het personeel werd overgenomen, behalve de bedrijfsleider.
Gelukkig kreeg ik een andere baan als bedrijfsleider bij
de Dagmarkt in Breda en vervolgens in Dordrecht en
Den Haag; maar helaas hield de Dagmarkt op te bestaan.
Na drie jaar werkloosheid, begon ik vervolgens als
afdelingschef AGF (aardappelen, groente en fruit) bij de
Jumbo. Dat was in 2007. Ik bleek echter niet geschikt voor
de functie en werd gedegradeerd tot assistent chef AGF.
Zes jaar later ging ik met een ontslagvergoeding naar huis.”

EEN TROTSE VADER

“Ik wilde graag timmerman of meubelmaker worden”,
vertelt René verder. “Ik stond liever aan een werkbank,
dan dat ik in een schoolbank hing. Ik wilde naar de lts,
maar mijn ouders wilden dat ik naar de mavo ging. Dat
werd een fiasco. Ik werd een opstandige tiener: thuis
tabak roken, buitenshuis jointjes. Toen na twee jaar leao
de schoolresultaten verder achteruit gingen, haalde mijn
vader me van school en moest ik gaan werken. Ik begon
als leerling groenteboer bij de supermarkt van V&D aan het

>

VAN PROMOTIE TOT DEGRADATIE

René: “Dat was een enorme teleurstelling. Ik had geen
ambitie meer, niets interesseerde me nog. Ook mijn relatie
liep ten einde. Alleen drank en shag gaven me troost. Daar
gaf ik veel teveel geld aan uit: wel € 450,- per maand.
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Slechts € 24,95

Voor 5 hoofdgerechten!
❑ Hollandse hachee, rode bietjes, puree
❑ Kalkoenbiefstukjes, tuinbonen, aardappeltjes
❑ Kibbeling, Mexicaanse groenten en krieltjes
❑ Runderstooflapje, rode kool appel en puree
❑ Halskarbonade, witlof met spek en krieltjes
❑ Babi pangang, groenten ananas, bami goreng
❑ Kip saté, nasi goreng met Indische groenten
❑ Gebakken zalmfilet, bladspinazie en puree

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

Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)
Antwoordnummer 60779, 5000WB Tilburg

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



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

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

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.
Onze praktijk-hygiëne is conform
de landelijk OMT-richtlijnen
VEILIGHEID STAAT BIJ ONS VOOROP

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

Je kunt er van denken wat je wilt, maar dat had ik
nodig. Van een WW-uitkering, kwam ik in een IOAWuitkering terecht. Een inkomensachteruitgang van
€400,- per maand. Ik raakte in financieel verval,
betaalde de zorgpremie en huur niet meer en
dichtte het ene gat met het andere. Ik maakte
enveloppen niet meer open. Dat is symptomatisch
voor mensen met schulden.”

NAAR SCHULDHULPVERLENING

Een nicht van René signaleert op een gegeven
moment zijn problemen en haalt de huisarts erbij.
René: “Die verwees me door naar verslavingszorg
Novadic-Kentron. Ik verbleef drie maanden intern
aan de Edisonlaan in Tilburg. Daar kwam ik wel wat
beter in het zadel te zitten. Maar bij thuiskomst
bleek vervolgens dat ik teveel zorg- en huurtoeslag
had ontvangen. Ik moest €850,- terugbetalen aan
de Belastingdienst. Met knikkende knieën nam ik
de gang naar Schuldhulpverlening.”

Sacramentskerk anno 2021

“Om al mijn schulden af te betalen, berekende
Schuldhulpverlening dat ik moest rondkomen van
€65,- per week. Dat is een vrij te laten bedrag; daar
mogen schuldeisers niet aankomen. Sinds ik uit de
Schuldhulpverlening ben, heb ik €85,- per week.
Dat geeft iets meer adem. Ik kook voor ongeveer
€2,50 dagelijks een gezonde maaltijd. Ik word dan
iedere dag herinnerd aan de vindingrijkheid die ik
gratis van mijn ouders heb gekregen. De kosten
voor wijn en shag heb ik zowat gehalveerd.”

STILLE RIJKDOM

René: “Ik heb een Schuldhulpmaatje: hij tipte me
over het initiatief 'Wie Ben Ik Nog' van De Vonk.
Door te praten met lotgenoten krijg je inzicht in
je problemen en kun je proberen die samen op
te lossen. Daardoor is mijn leven wat luchtiger
geworden. Als afgeleide daarvan meldde ik me
aan bij het project ‘Vertellers’. Mijn verhaal wordt
voorgelezen bij trainingen voor Schuldhulpmaatjes.

"Schrijven helpt me
de dag door"

>

Ik heb mijn schrijfstijl gevonden: wat zwartgallig,
doorspekt met humor. Het schrijven heeft de lach in
mijn leven teruggebracht. Het helpt me de dag door.”
“Nu, dertig jaar later, besef ik dat het gewone
jongetje dat in een arbeidsgezin opgroeide, zijn
verhaal schrijft. In plaats van over stille armoede
praat ik liever over stille rijkdom. Je bent rijk als je
een dak boven je hoofd hebt, je rekeningen kunt
betalen, gezond kunt eten en zo af en toe een
appeltaart kunt bakken voor de buurvrouw die met
nog minder moet rondkomen. In de stilte van de
avond overpeins ik de wijze lessen van mijn ouders
en grootouders.”
De Vonk legt focus op kwetsbare mensen in de
samenleving en buigt zich over sociale vraagstukken
en ontwikkelingen die leiden tot sociale uitsluiting,
armoede en het vastlopen van kwetsbare mensen. De
Vonk wil die mensen ondersteunen en werkt daarbij
met vier kerntaken: maatschappelijk activeringswerk,
kenniscentrum over armoede en sociale uitsluiting,
onafhankelijk ketenpartner zijn en het organiseren
van projecten, zoals ‘Vertellers’.
www.de-vonk.nu
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D
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D IJT ?
KW
CONTACT TE KOOP | AANGEBODEN | GEZOCHT
70-jarige vrouw wil graag oma zijn voor jonge kinderen
om leuke spelletjes thuis te doen. Graag kinderen t/m
10 jaar uit hetzelfde gezin. Minimaal 1 kind, maximaal 3
kinderen. Oma heeft Deeltaxi, dus kinderen kunnen ook
mee naar de stad of bioscoop. En ze woont ook in de
buurt van een speeltuin en een pannenkoekenhuis. Zoekt
u als een gezin een gezellige, lieve oma? Neem dan
contact op met mevrouw Eigenberg: 06 104 08 789.
Vrouw van 79 zoekt een man of vrouw om gezellig mee te
gaan rijden met de scootmobiel. Lekker een stukje rijden
en een terrasje te pakken. Omgeving west. Interesse?
Schrijf een reactie onder nummer 2021-2-1
Vrouw (78) zoekt nette, niet-rokende man voor
gezelschap. Om op vakantie te gaan en samen te
genieten. Graag een man uit Tilburg of omgeving.
Wilt u in contact komen? Schrijf dan een
reactie onder nummer 2021-2-2
Vitale weduwvrouw (81) zou het fijn vinden om met een
lieve man samen nog iets van het leven te maken en
samen te genieten van een terrasje pakken, een dagje
weg of vakantie. Wilt u contact opnemen? Schrijf dan een
reactie onder nummer 2021-2-3
Vrouw 73 jr zoekt vriendin 70-75 jr liefst uit Tilburg e.o.
om zodra dat weer mag een weekendje weg te gaan of
een vakantie (busreis), graag ook in bezit van auto om
samen nog van de leuke dingen in het leven te genieten.
Lijkt dit je wat? Schrijf me dan onder nummer 2021-2-4
Gezellige jongeman van 66 jaar zoekt lieve, vrolijke vrouw
voor vakantie, reis, restaurant, sportief en spontaan.
Wie gaat er met me mee, naar de zon en de zee? Heeft u
interesse, schrijf dan onder nummer 2021-2-6

Gratis ophalen, uitzoeken wat u wilt hebben: Nieuwe
DVD’s, 6 bekende films en 2 kinderfilmpjes van Nijntje.
Kinder(voor-)leesboekjes. In zeer goede staat. Véél
babyspeeltjes, de meeste splinternieuw en de rest
zgan, alles superschoon Babyschoentjes voor een
meisje, zgan 6 stuks vanaf maat 18 en 1 paar laarsjes.
Volle doos (formaat bananendoos) met nieuwe of bijna
nieuwe meisjesbabykleertjes, gewassen en gestreken.
Doos met nieuwe knuffels. Als u van bovenstaande
graag veel mee neemt, heb ik ook nog als toevoeging
een nieuwe box met boxkleed twv €130,Info via 06 498 00 013.
Lampetkan wit met gouden randjes is compleet
met zeep en kammenbakje. Puzzel van de Hasseltse
kapel Tilburg 1000 stukjes 1x gebruikt. Inlichtingen
via 013 751 80 98.
Te koop aangeboden: 1 paar damesschoenen
maat 6 met veter. Donkergrijs suède met grijs leer.
Classic Walker, van Buchrnhornen z.g.a.n. niet mee
gelopen alleen gezeten. Nieuwprijs €169,95 en 1 paar
damesschoenen maat 5,5 met klittenband. Zwart leer
en zwart suede ook van Buchrnhornen. z.g.a.n. niet op
gelopen alleen gezeten. Nieuwprijs €179,95. Interesse
bel 013 455 28 52.
Nieuw campingbedje met badstof hoes en geborduurd
lakentje €60,- Inlichtingen: 06 145 39 344.
Ongeveer 15 stuks jasjes, blouses en rokken te koop.
Voor interesse bereikbaar voor 09.30 uur en na 16.00
uur via 013 463 80 91.
Gratis aangeboden: een mooie postzegelverzameling.
Bel voor meer informatie 013 533 13 61

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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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 Sonja Havens van de Vriendschapsbank op 06- 205 90 811 of via sonjahavens@contourdetwern.nl

DE DRAAD GEVONDEN
Je kunt mopperen op de mondkapjesplicht, maar je kunt
deze plicht ook ombuigen tot iets positiefs, zoals schilderes Jopie Smarius (89) deed. Zij bedacht een ludieke
actie: stoffen mondkapjes beschilderen. Want, zo dacht
Jopie, als je ze toch op moet, dan kun je maar beter zorgen dat je er goed uitziet. Jopie woont in woonlandschap
De Leijhoeve en beschildert met porselein- of textielverf
stoffen mondkapjes op verzoek van bewoners en personeel. Aan de hand van je hobby, passie of sterrenbeeld,
maakt ze in overleg met jou de leukste tekeningen. Zo
krijgt je mondkapje een persoonlijk tintje.
Hou je bijvoorbeeld van fietsen en vissen, dan krijg je
een afbeelding van een vis op een fiets. Zelf is ze dol
op haar mondkapje met nonnen erop. Ook beschildert

ze mondkapjes met een afbeelding van De Leijhoeve.
Die vinden grif aftrek bij het personeel. Ze verkoopt de
mondkapjes voor €5-. Jopie: “In deze moeilijke tijden
kan ik mensen een stukje plezier geven en van de nood
een deugd maken.” Wil je ook een mondkapje bij Jopie
bestellen? Ze beschildert ze graag voor je! Bel dan naar
de receptioniste van De Leijhoeve (013 – 207 00 80) en
vraag naar Jopie Smarius.

Heeft u ook een leuk verhaal over de aanschaf van een
product in deze rubriek? Of heeft u een fijne vriendschap
of partner opgedaan via onze contactadvertenties en wilt
u daar uw verhaal over doen? Laat het ons weten! Dan

staat uw verhaal de volgende keer in De Draad
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DE PASSIE VAN…
MIRJAM SIKKERS
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Vogels kijken was ooit een hobby die voornamelijk
beoefend werd door jongens en mannen. Dat is al een
tijdje niet meer zo. Neem de vogelwerkgroep van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNNV), regio Tilburg. Die telt momenteel veertig
leden, onder wie liefst 22 vrouwen. Eén van hen is
Mirjam Sikkers (Tilburg, 1951), vroeger werkzaam bij
boekhandel Livius. Je kunt haar regelmatig tegenkomen
in Moerenburg, op loopafstand van waar ze woont,
gewapend met een verrekijker, speurend naar vogels.
Bij haar begon het ruim vijf jaar geleden. Toen ze thuis
kwam te zitten vanwege slapeloosheidsproblemen.
“Dan val je stil”, vertelt ze. “Maar op een ochtend, het
was winter en het had net gesneeuwd, landde er opeens
een vogeltje in het appelboompje in onze tuin. Kijkend
door mijn kijker werd ik getroffen door een explosie van
kleuren. En ik wilde weten wat voor vogel het was – een
vink, zo is het begonnen.”

VERBONDEN

“Nu was ik altijd al een loper”, vervolgt ze. “Maar
voortaan trok ik er met een verrekijker op uit en een
vogelboekje. Op een gegeven moment zag iemand me
zo buiten lopen en vroeg me of ik Ben Akkermans kende
van de vogelwerkgroep. Ik ben een paar keer met Ben
meegegaan en zo is het steeds meer geworden.” Bij
vogelaars heb je zogeheten twitchers die er vooral op uit
zijn om zoveel mogelijk soorten waar te nemen en zelfs
honderden kilometers rijden om een of andere zeldzame
dwaalgast op hun lijstje te kunnen zetten. Zo'n vogelaar
is Mirjam bepaald niet. “Ik kan net zo goed genieten
van een staartmees of een duif”, zegt ze. “Vogels kijken
betekent voor mij: heel sterk verbonden zijn met de
natuur. Ik lees er ook veel over, bijvoorbeeld over hun
evolutie, en ben één van de vele vrijwilligers die vogels
tellen voor Sovon Vogelonderzoek Nederland.”

LOMPE VOGEL

Ze gaat graag naar riviergebieden, de Biesbosch en
Zeeland maar zoekt het tegenwoordig vanwege corona
meestal dichter bij huis, bij voorbeeld op de Regte Hei
of in De Brand. Nee, een favoriete vogelsoort heeft ze
niet. “Elke vogel heeft wel wat. Een staartmees heeft 'n
aaibaarheidsfactor van jewelste, en kijk maar eens hoe
mooi een duif kan buigen voor z'n vrouwtje terwijl het
toch zo'n lompe vogel is. Daar met alle aandacht naar
kijken, daar word ik gelukkig van.”

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

Een uurtje samen wandelen doet in veel opzichten goed. Het levert niet alleen
gezellige contacten en frisse buitenlucht op maar zorgt ook voor ontspanning en
afleiding. Met een beetje wandeling maak je al snel zesduizend stappen: goed voor
gezondheid. De redactie van De Draad wandelde een paar keer mee.

EEN
UURTJE
WANDELEN
DOET
WONDEREN
Tekst Hans Peters
Fotografie Hans Peters | Dolph Cantrijn

Het team van wijkcentrum Heyhoef
(ContourdeTwern) kan er over meepraten.
Wijkbewoners kunnen daar elke dinsdag
en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur
wandelroutes ophalen. Assistent beheerder
Kevin Krooswijk: “Het team heeft deze
routes uitgestippeld om de verveling onder
wijkbewoners in coronatijd een beetje
tegen te gaan. Bij vertrek krijg je van ons
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een kopje koffie en een fruitsalade mee en dan
is het de paden op en de lanen in. En na afloop
krijg je voor je prestatie een cake of soepje.
Wijkbewoners vinden het erg gezellig.” Er zijn
wandelroutes van drie, vier, vijf, zes en een
fietsroute van vijftien kilometer. De routes gaan
door het Reeshofpark en Reeshofbos, de B- en
D-Buurt, de Dongevallei en zelfs langs Hulten
en het Bels Lijntje.

WEER LEKKER IN JE VEL

Bijna elke dinsdag trekken Gerrie Garibaldi
Memisevic en Tonnie van Bommel-De Kort
(70) de stoute (wandel)schoenen aan om een
wande-ling te maken. Vandaag maken ze een
wandeling van vijf kilometer door het Reeshofbos. Gerrie: “We kennen elkaar van het Huis van
de Wijk in de Gesworen Hoek. Ik ben daar stagiair

die wegvallen of van je vertrouwde omgeving.
Het is belangrijk dat er iets in de plaats komt. Ik
vind het fijn dat Tonnie leuk vrijwilligerswerk heeft
gevonden bij de OpStapBus, de Zonnebloem en
de Vriendschapsbank.” Tonnie: “Helaas ligt op dit
moment alles stil. Ik probeer wel de vrijwilligers
te blijven zien, via Teams. Daar heeft iedereen
baat bij.” Gelukkig is het niet alleen kommer en

Tonnie van Bommel (l) en Gerrie Garibaldi

ervaringsdeskundige en doe de opleiding Social
Studies bij Fontys. We lopen nu voor de zesde keer
door de wijk. Ik ben haar vertrouwenspersoon
geworden.” Tonnie: “Ik kan goed met hem praten.
Mijn partner is vijf jaar geleden overleden en ik
ben van Tilburg-Noord naar de Reeshof verhuisd.
Geen makkelijke periode.” Gerrie: “Als je ouder
wordt, moet je steeds opnieuw afscheid nemen.
Van je baan, een partner die overlijdt, dierbaren

kwel. Tonnie: “We praten over mijn bezoek aan
familieleden of over vroeger, de duiven van mijn
man, mijn werk op de dagverzorging bij Thebe.
Ik zit door de wandelingen lekker in mijn vel, het
is een fijne afleiding en ik voel me gezonder.” Wil
je ook wandelen of fietsen door De Reeshof. Kom
dan op dinsdag of donderdag tussen 10.00 uur
en 12.00 uur een route ophalen bij wijkcentrum
Heyhoef.

>
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JE HOOFD LEEG MAKEN

Sociaal werker Fatima el Abassi begeleidt 4Women, een
vrouwengroep voor alle nationaliteiten, in wijkcentrum
De Ypelaer. Ook zij is er heilig van overtuigd dat een
uurtje wandelen wonderen doet. Fatima: “Voor corona
bruiste 4Women met activiteiten als fietsles, naailes,
kookles en taalles. Ik maak wekelijks met één van hen een
wandeling door het Ypelaerpark. Zo blijven ze in beeld
en weet ik wat er speelt bij de vrouwen. Die hebben
veel stress. Ze zijn naast werkende moeder, huisvrouw,
dokter en leraar tegelijk. Vooral als de kinderen de hele
dag thuis zijn. Sommige vrouwen durven bijna niemand
te zien, uit angst voor het virus. Tel daarbij op dat ze
familie in het thuisland niet kunnen bezoeken. De
eenzaamheid en heimwee is schrijnend.” Gelukkig is er
het Vrouwensteunpunt: Vrouwen die voor elkaar koken,
of meegaan naar doktersbezoek.

mee. Door te wandelen en anderen te helpen, kan ik
mijn hoofd leegmaken. Fatima: “Tijdens het wandelen
raak je ontspannen en verlies je stress, het kan zelfs een
depressieve klachten verminderen. En je raakt overtollige
kilo’s kwijt. Een vrouw van ons is 70 kilo afgevallen door
de wandelingen. Dat is toch geweldig!
Fatima (l) en Jwan

Vandaag wandelt Fatima met Jwan Mustufa, die sinds
2016 bij 4Women betrokken is. Jwan: “Ook al zien de
vrouwen elkaar niet, Fatima geeft me het gevoel dat ik
nog steeds in beeld ben. Ik vind het knap hoe ze met de
vrouwen omgaat en al die nationaliteiten kent. Ik wandel
elke dag een uurtje. Daarna help ik een vriendin die een
hernia heeft. Of ik zet me in voor het Vrouwensteunpunt.
Ik ben zelf hartpatiënt, dus risicogroep. En ik mag mijn
moedertje in Koerdistan niet zien. Daar heb ik het moeilijk

KUNST VOOR
HET OPRAPEN
December 2020. Yvonne Pijnenburg herstelt
thuis in Armhoefse Akkers van een heftige
operatie en zoekt afleiding. Yvonne is lerares
in het speciaal onderwijs, creatief en altijd
met mensen bezig. Als ze op een aantal
landelijke keienpagina’s stuit, besluit ze hier
een Tilburgse variant van te maken: KEI013.
Het idee? Beschilder een steen, en laat die
zwerven. Door de wijk, door Tilburg, door
Nederland… Iemand die de steen vindt
maakt er een foto van en plaatst die op
Facebook. Met een leuke tekst. Vervolgens
laat hij of zij de steen weer verder zwerven.
Yvonne: “De landelijke keienpagina bestond
al een paar jaar, en werd sinds corona heel
actief bezocht. Het idee vond ik geweldig,
maar de site vond ik iets te grootschalig, dus
heb ik een lokale variant gemaakt. Het begon
heel klein, in de wijk. Vervolgens is dat heel
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Tilburg overgewaaid. Nu hebben we al meer
dan duizend leden. Het beschilderen van
keien is een heel laagdrempelige manier om
iemand blij te maken of een steuntje in de
rug te geven. We brengen mensen met elkaar
in verbinding, dat is in deze tijd wel nodig.
Voor mijn huis heb ik een stenen kratje staan.
Die heb ik al voor de vierde keer moeten
vullen. Mensen maken er gretig gebruik van:
jong en oud.”
Yvonne wil nog een stap verder gaan met
KEI013. Ze is aan het kijken of er sociale
initiatieven aan ‘haar project’ te koppelen
zijn: zo wacht ze nog op een reactie van
Sterk Huis en het Verbeeten Instituut.

Verder plaatsen verschillende makers
stenen met bemoedigende teksten op
begraafplaatsen en bij verpleeghuizen,
om mensen een hart onder de riem
te steken. Ook zijn er plannen om stenen
te gaan verkopen en de opbrengsten
aan een goed doel te schenken.
Keitoffe actie.

Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina KEI013.

BEZORGERS DE DRAAD
GEZOCHT IN BERKEL-ENSCHOT

We zijn op zoek naar een of meerdere bezorgers van De Draad
voor Berkel-Enschot. Daar is een bezorgwijk van ca 1.200 adressen
vrijgekomen. Deze wijk kan ook in twee kleinere wijken worden
opgesplitst. Je mag een week over de bezorging doen, de bezorgvergoeding hiervoor is ca. €92,00 of wanneer de wijk wordt
gesplitst een bedrag naar rato. De Draad verschijnt vijf keer
per jaar. Heb je interesse of wil je meer informatie?
Mail dan naar brigitteschoggers@contourdetwern.nl

COLOFON
Hoofdredactie
Etiënne van Breugel
Redactioneel
Etiënne van Breugel
Lout Donders
Joep Eijkens
Betty Montulet
Hans Peters
Concept & Creatie
Dennis Buster

RECTIFICATIE

In het artikel ‘Een nieuw begin voor oude stenen’ (pagina 16-19,
De Draad editie 1 2021) staat dat BeKa een afkorting is van
“Van den Bergh en De Kanter”. Dat moet “Van den Bergh-Krabbendam” zijn.

REAGEREN OP DEZE DRAAD?

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

DE VOLGENDE DRAAD

Fotografie
Jan de Boer
Dolph Cantrijn
Cees Cornelissen
Ronald van den Eijden
Joep Eijkens
Gemeente Tilburg
Ivo van Hulten
Hans Peters
Anton Retel Hemlich
Acquisitie
Hans Peters
Oplage:
37.500 exemplaren

De derde editie van De Draad in 2021 wordt verspreid tussen
2 en 9 juli. De kopij voor die editie sluit op vrijdag 29 mei.
Wilt u De Draad niet meer ontvangen, mail dan uw naam en
adres naar dedraad@contourdetwern.nl

Verspreiding:
Vrijwilligers ContourdeTwern /
Diamant-groep

DE JUISTE OPLOSSING

Drukwerk
Moderna Printing

van de puzzel in De Draad nummer 1 (2021) was:
EEN NIEUW BEGIN MAKEN De twee gelukkige prijswinnaars zijn
mevrouw J. de Regter uit Udenhout en de heer N. de Bont uit Tilburg.

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE PRIJS!

WAT U NOG MOET WETEN

Dit is De Draad nummer 2, 2021, jaargang 7. 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 exemplaren) en
adverteer in De Draad. Bel 013 583 99 99 en vraag naar Hans Peters
of E dedraad@contourdetwern.nl

Cover:
Fotografie Dolph Cantrijn
Met dank aan de
samenwerkende partners:
ContourdeTwern
Gemeente Tilburg
KBO Kring Tilburg
Het Laar
La Poubelle
SMO Traverse
Thebe
De Wever
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Ondanks
de dementie, is mijn
vrouw mij nog niet
vergeten.
Het punt is: soms
vergeet ik mijzelf.

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

Sta eens stil bij wat je allemaal doet

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

tilburg.mantelzorgtest.nl

