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

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

voor verhuur of verkoop. 

En maken daarna andere mensen weer blij 
met uw spullen!

geeft u ons 
een tweede leven 
via La poubelle?

ÓÓK BOEDELRUIMINGEN

INFO: 013 543 92 22

Goederenbank

Met natuurbegraven kiest u voor éénwording 
met de natuur en helpt u mee aan natuur-
behoud. 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. 

 

 
Natuurbegraven

op Landgoed ‘De Utrecht’
HILVARENBEEK

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

bel en maak een afspraak voor 
een persoonlijke rondleiding 

met een van onze boswachters 
indien gewenst in onze electro-car

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

Nbpu-staand-drukklaar.pdf   1   25-11-20   11:10
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RUBRIEKEN

Beste lezer,

Wat fijn die versoepelingen. Meer mogen, minder 
moeten; daar hebben we met z’n allen toch lang 

naar uitgekeken. Hoewel het coronavirus veel 
ellende heeft gebracht, heeft het ons ook een 

aantal dingen laten inzien. Hoe belangrijk het is 
om samen naar oplossingen te zoeken, er voor 
elkaar te zijn en elkaar te helpen bijvoorbeeld. 
De kracht van de buurt of wijk floreerde volop 

in coronatijd. We deden boodschappen voor 
elkaar, kookten soep, maakten een praatje aan 

de voordeur, stonden klaar voor elkaar.

Die verbondenheid zouden we ook ná corona 
vast moeten houden. Want met de toenemende 

vergrijzing worden buurten, wijken en dorpen 
alleen nog maar belangrijker. De overheid 

pakt een andere rol en laat steeds meer aan de 
bewoners zelf over. Diezelfde bewoners leven 
steeds langer, en willen dat bovendien in hun 
eigen vertrouwde omgeving blijven doen. Dat 

betekent dat we samen goed moeten kijken hoe 
we de buurt aantrekkelijk kunnen houden voor 

alle bewoners. Qua voorzieningen, veiligheid, 
en mobiliteit. En dat we ook samen naar 

oplossingen moeten zoeken. Zelfstandig als dat 
kan, met een steuntje in de rug als dat nodig 

is. In deze editie van de Draad een paar mooie 
voorbeelden van de kracht van de buurt en het 

belang van een fijne woonomgeving.

Dat zo’n krachtige, veilige omgeving niet voor 
iedereen gebruikelijk is, bewijst het verhaal van 
Moja. De Zimbabwaanse mensenrechtenactivist 

loopt in zijn thuisland tegen de meest 
afschuwelijke situaties aan en vecht al jaren 

voor de rechten van LHBTI-plussers. Hoe mooi 
is het dan dat we Moja in Tilburg wél tijdelijk 

een veilige omgeving kunnen bieden waarin 
hij even op adem kan komen. Dat dat voor ons 

vanzelfsprekend is, zouden we door corona  
bijna zijn vergeten. 

Etiënne van Breugel
Hoofdredacteur

INHOUD
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In 2020 werd Janiek genomineerd voor de 
Vrijwilligersprijs van het Jaar. Ze won dan wel niet, 
maar alleen de nominatie al was een hele eer. Terwijl 
het voor haar eigenlijk niet zo hoefde: “De nominatie 
kwam als verrassing, maar ik vond het ook gênant. Ik 
sta niet graag in de belangstelling. Ik hou van helpen 
en bemiddelen, daar word ik gelukkig van!”

BRAND MEESTER!
Janiek is getrouwd met Guido en heeft drie kinderen: 
Eline, Sil en Fleur. Ooit werkte ze bij de geneeskundige 
dienst van de Koninklijke Marine. Toen ze zwanger 
werd, stopte ze met werken. In 2003 kreeg ze een 
brief van de gemeente: daar zochten ze mensen voor 
de vrijwillige brandweer. Janiek: “Ik dacht ‘dit is het’. 
Bij de Koninklijke Marine vond ik de brandweer al 
machtig mooi. Ik begon als manschap en werkte me 
op tot brandmeester, tegenwoordig bevelvoerder. Bij 
noodsituaties sta ik paraat. Als mensen wegrennen, 
ren ik er naartoe!” Werken bij de brandweer is voor 
haar enorm avontuurlijk. “Je moet 24/7 stand-by staan 
en bij een oproep alles laten vallen. Je weet nooit 
wat de dag gaat brengen, dat geeft een gezonde 
spanning. In dit werk moet je van mensen houden, 
je doet het altijd voor een ander en je kunt levens 
redden. Dat doe je nooit alleen, maar samen met je 
team. Dat teamwork maakt ons sterker.” Ze maakt soms 
heftige situaties mee. Zoals onlangs een zelfdoding 

op het spoor. Janiek: “Wij gaan op zoek naar sporen, 
zoals een kapotte telefoon, om de identiteit van het 
slachtoffer te achterhalen. Ik vond een dienstrooster 
van een politieagent. Waarschijnlijk een collega van 
de aanwezige politie. Een heftige confrontatie voor 
hen!” Ze ontvangt veel dankbaarheid voor haar inzet. 
Bij een schoorsteenbrand bijvoorbeeld. Janiek: “Vaak 
heeft een brand in het dak een grote impact op een 
gezin. Dan stel ik de kinderen gerust, of de ouders. 
Voor onze hulp krijgen we vaak gebak of bier voor het 
hele team.” Bij de vrijwillige brandweer moet je stevig 
in je schoenen staan, zowel fysiek als mentaal. Janiek: 
“Je moet altijd het overzicht bewaken en rust bewaren. 
Dat leer je op de training.” 

WEIGHT WATCHERS
Toen Janiek 42 was, voelde ze een knobbeltje onder 
de huid van haar linkerborst. Onderzoek wees uit dat 
het om een kwaadaardige tumor ging. Ze kreeg een 

Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn
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IK WORD GELUKKIG 
VAN HELPEN

”In dit werk moet  
    je van mensen houden”

‘Als je kanker hebt overwonnen, kun je alles overwinnen, zelfs de beklimming van de  
Alpe d’Huez.’ Het zijn woorden van Janiek Bothe uit Berkel-Enschot. Mede-oprichtster  

van Brest Friends Forever (BFF), bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer,  
ambulancechauffeur op de huisartsenpost en een actieve burenhulp.  

Een portret van een echte doener en doorzetter.



Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

Voor een 
    passend afscheid

T 013 592 00 48Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

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.

www.harrietvandervleuten.nl  
Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg T 013 592 00 48

 www.nemasuitvaartverzorging.nl

Voor waardevolle herinneringen

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

Een persoonlijke uitvaart op maat.
•

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

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

te nemen in “Het Nemas Afscheidshuis”. 

Norovirus, Ebola, Vogelgriep, Varkenspest SARS, 
MERS, Q-koorts, COVID-19 (dat allemaal de laatste 

vijftien jaar)... en daar zal het niet bij blijven!
 

Lockdown voorbij? 
Doe Qigong!

‘s Werelds meest effectieve 
bewegingsleer voor een  

betere weerstand en 
gezondheid voor senioren. 

Heerlijk om te doen!  
Kom langs voor een gratis 

proefles!

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

www.brockenverhuizingen.nl

Telefoon:013 463 09 20

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.
 

 www.nemasuitvaartverzorging.nl

Voor waardevolle herinneringen

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

Een persoonlijke uitvaart op maat.
•

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

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

te nemen in “Het Nemas Afscheidshuis”. 
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borstsparende operatie, waarbij de tumor en een 
stuk huid werden weggesneden. Daarnaast kreeg 
ze chemotherapie en bestraling om uitzaaiingen 
te voorkomen. Janiek heeft galgenhumor. “Ik viel 
af. Echt, daar kan Weight Watchers niet tegenop. 
Ook de bestraling was bizar. Lig je daarop een tafel; 
mannen met witte loodschorten om je heen. Ik dacht 
‘ga ik straks licht geven’.” Gelukkig was ze daarna 
clean, ook al had ze een jaar nodig om te herstellen. 
Precies een jaar later voelde ze een knobbeltje in 
haar rechterborst. En weer onderging ze dezelfde 
behandeling. Echter, na de operatie, bleef ze iets 
voelen bij haar oksel. Janiek: “Een echo toonde 
uitzaaiingen bij mijn okselklier, dat meen je toch 
niet? Toen moesten alsnog allebei mijn borsten en 
alle klieren verwijderd worden, ik had geen keus.  Ik 
ging 100% in de moederstand. Mijn kinderen hadden 
mijn volle aandacht nodig.” Janiek kreeg een DIEP-
lapoperatie. Hierbij worden nieuwe borsten gemaakt 
van je buikvet. 

VRIENDEN VOOR HET LEVEN
In haar dorp woont een ex-borstkanker-patiënt, die 
samen met andere (ex)-patiënten de Alpe d’Huez 
beklom, om geld in te zamelen voor de Alpe d’Huzes, 
een sportfestijn van het Koningin Wilhelmina Fonds. 
“In 2016 raakte ik met haar aan de praat. Via haar 
leerde ik steeds meer lotgenoten kennen.” Samen 
richtten ze een Facebook-groep op en startten ze 
Brest Friends Forever. Een jaar later stonden ze op 
de top van de Alpe d’Huez. Janiek: “De euforie die 
er dan door je heen gaat. We hadden de berg in 3,5 
uur beklommen. We zijn beste vrienden voor altijd, 
omdat we verbonden zijn door het lot en elkaar 
begrijpen zonder woorden.” BFF haalde €24.000 op 

voor KWF Kankerbestrijding. In 2018 beklom ze de 
alp nog eens samen met de dames van BFF, en in 
2019 alleen. Door corona is de beklimming al twee 
keer afgelast. Janiek: “Zodra de pandemie voorbij is, 
ben ik weer van de partij.”

GELEENDE TIJD
Borstkanker zit in de genen. Dochter Eline heeft 
60% tot 80% kans borstkanker te krijgen. Janiek, 
ontroerd: “Ze heeft mijn lijdensweg meegemaakt. 
Daarom onderging ze onlangs een preventieve 
borstamputatie. Ze is 21. Ik vind het zo dapper van 
haar.” Zelf sluit ze niet uit dat de kanker terugkeert. 
“Ik leef op geleende tijd. Dan kan ik die tijd 
maar beter goed besteden.” Daarom werkt ze als 
ambulancechauffeur bij de huisartsenpost. Janiek: 
“De huisartsenpost is open tussen zes uur ’s avonds 
en acht uur ’s ochtends. Net als bij de brandweer 
weet je ook hier niet wat de nacht gaat brengen.  
Ik bestuur de ambulance en assisteer de arts. En 
doe als verpleegkundige kleine onderzoeken.  
Een avontuurlijke en afwisselende job.”

Wil je meer informatie over Alpe d’Huzes?  
Ga dan naar www.opgevenisgeenoptie.nl

Of wil je net als Janiek vrijwilliger worden bij de 
brandweer Midden- en West-Brabant? Mail dan  
naar: parttimehero@brandweermwb.nl of kijk op 
www.brandweer.nl/middenwestbrabant

>
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FIJN THUIS: GEZOND EN GELUKKIG  
OUD WORDEN IN EIGEN BUURT
Wie wil er niet gezond en gelukkig oud worden in zijn eigen buurt? 
Om u daar zo goed mogelijk bij te helpen, willen we graag met u in 
gesprek. Fijn Thuis-gesprekken noemen we dat. Door corona hebben 
we het afgelopen jaar minder Fijn Thuis-gesprekken kunnen voeren, 
maar inmiddels zijn we weer helemaal opgestart.

Tekst Etiënne van Breugel  
Fotografie ContourdeTwern

FIJN THUIS-GESPREK
Bij Fijn Thuis-gesprekken komen vrijwilligers bij u 
langs om te horen wat u nodig heeft om gezond en 
gelukkig oud te kunnen worden in uw buurt. We 
willen graag dat mensen daar al van tevoren goed 
over nadenken. Onder het mom van voorkomen is 
beter dan genezen, proberen we situaties steeds 
een stapje voor te zijn. Dus gaan we alvast met u in 
gesprek over uw (woon)wensen voor de toekomst.

GRATIS EN VRIJBLIJVEND
Wat heeft u nodig om gezond en gelukkig oud te 
worden in uw buurt? Een aanpassing in uw huis? Wilt 
u weten bij welke organisaties u kunt aankloppen 
voor hulp? Of wilt u juist uw kennis en energie 
inzetten als vrijwilliger en anderen helpen? Al dat 
soort vragen komen aan bod. De gesprekken zijn 
gratis, en helemaal vrijblijvend; u bent dus tot niets 
verplicht. De gesprekken worden altijd gevoerd door 
vrijwilligers die hiervoor speciaal zijn getraind en die 
bij u in de buurt wonen. Zij kennen de wijk op hun 
duimpje en weten precies waar ze moeten zijn. 

HELEMAAL OP MAAT
Eigenlijk moet u het gesprek zien als een persoonlijke 
informatiemiddag, speciaal voor u gemaakt. De 
vrijwilligers gaan met u in gesprek en samen kijken 
jullie wat er in uw situatie nodig is. Wordt uw huis 
te groot?  Mist u familie om zich heen? Zoekt u een 
zinvolle invulling van uw vrije tijd nu u met pensioen 
bent? De mensen die met u in gesprek gaan, weten 
precies waar ze terechtkunnen: soms is dat bij de 
gemeente, de thuiszorg, het wijkcentrum, de buren 
of uw eigen familie. En, nogmaals, u bent ook na het 
gesprek nergens toe verplicht. 

BELANGRIJKE ONDERWERPEN
Tijdens het Fijn Thuis-gesprek praat u met de vrij-
williger meestal over verschillende onderwerpen. 
We vragen naar uw gezondheid, of u zich wel eens 
eenzaam voelt, of u nog overal naar toe kunt, wat 
uw ambities zijn, welke wensen u heeft, en of u 
zich bijvoorbeeld nog wel veilig voelt. Allemaal 
onderwerpen die heel belangrijk zijn, omdat ze veel 
zeggen over hoe gelukkig en gezond u zich voelt. 
Samen gaan we er dan voor proberen te zorgen, dat 
we uw welzijnscijfer net een beetje omhoog kunnen 
krikken. 
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Erfrechtspecialst Henri de Brouwer geeft dinsdag 13 juli een gratis lezing in De Pelgrimhoeve

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

Er bestaan veel misverstanden over de verde-
ling 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 onduide-
lijkheid) en geld besparen.

Er wordt weleens gezegd “alles is voor de langst-
levende”. In de wet is inmiddels geregeld dat bij 
overlijden de overgebleven ouder en de kinde-
ren samen erven. De langstlevende is de eige-
naar van alle eigendommen, maar de kinderen 
krijgen nog niets in handen. Zij krijgen in principe 
een soort tegoedbon. Over deze tegoedbon 
moet echter wel erfrechtbelasting betaald 
worden. Aan de hand van een simpel rekensom-
metje legt Henri uit dat dit een financieel drama 
kan leiden. Als het geld van de nalatenschap in 
de woning zit, “hoe ga je dan de aanslag erfbe-
lasting betalen”? 
Henri kent enkele schrijnende voorbeelden en 
wellicht uzelf ook. 

Toch blijven veel mensen het goed regelen voor 

zich uitschuiven omdat het maken van een af-
spraak bij de notaris een te grote stap is. Ook 
omdat ze deze ingewikkelde materie toch niet 
begrijpen.                   
Henri werkt samen met Erfrechtplan die in sa-
menwerking 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 mogelijkhe-
den uit. Vervolgens bepalen we wat het beste bij 
uw situatie past.                
Nadat alles is vastgelegd in een gesprekverslag 
en nogmaals besproken wordt of alles duidelijk 
is, wordt dit vertaalt naar een concept-testa-
ment. Tot en met het ondertekenen bij de nota-
ris zijn het grofweg vijf stappen, waarin Henri 
alles regelt en u van A tot Z begeleidt.

Naast een testament kan een levenstestament 
ook veel leed en ergernis voorkomen. Stel dat 
één van twee partners wilsonbekwaam wordt, 
dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander 
zonder meer kan beschikken en beslissen over 
gezamenlijke bezittingen. Sterker nog, vaak zal 
de gang naar de kantonrechter gemaakt moeten 
woworden om toestemming te vragen en/of om 
jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen 
een volmacht vast te leggen in een levenstesta-
ment.

Ook voor alleenstaanden is een testament en le-
venstestament 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 levenstesta-
ment 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 
vvanuit het successierecht verlagen of voorko-
men.

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 13 juli 2021
Aanvang:   13:30 uur en 19:30 uur


 

Naam_________________________________________ 
Adres_________________________________________ 
Postcode_____________ Telefoon__________________ 
Woonplaats_____________________________________ 
Wij nemen contact met u op in verband met de bezorging.                              Draad-2021 

SSlleecchhttss  €€  1166,,5500 
Voor 3 hoofdgerechten! 
❑❑ Hollandse hachee, rode bietjes, puree  
❑❑ Kalkoenbiefstukjes, tuinbonen, aardappeltjes  
❑❑ Kibbeling, Mexicaanse groenten en krieltjes  
❑❑ Runderstooflapje, rode kool appel en puree  
❑❑ Halskarbonade, witlof met spek en krieltjes  
❑❑ Babi pangang, groenten ananas, bami goreng 
❑❑ Kip saté, nasi goreng met Indische groenten 
❑❑ Gebakken zalmfilet, bladspinazie en puree  

 

 

  KKIIEESS  33  MMAAAALLTTIIJJDDEENN              Knip uit!  
Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar: 
Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)  
Antwoordnummer 60779,  5000WB Tilburg 

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

Thuiszorgkorting! 
Bel (013) 544 2513 

‘Wij laten heerlijk 
 voor ons koken’

Peter&Irma:

Edwin&Marina

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!

Gevulde kipfiletKipsaté

Spaghetti

Runderlapje

Lekkerbekje

Bestel de
   Proefbox!

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

€ 15,00
3 voor

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits.

Tel.: 013-82 00 954  

etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl

De Wouwerd 39, Udenhout
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VOOR WIE? 
De Fijn Thuis-gesprekken zijn voor iedereen van 65 
jaar en ouder. Voor mensen die hulp willen bieden 
en voor mensen die wat meer hulpbehoevend zijn. 
Als u dit jaar 75 jaar wordt, krijgt u een brief van de 
gemeente. Daarin staat wat u moet doen als u wilt 
dat een van onze vrijwilligers bij u langs komt voor 
het Fijn Thuis-gesprek. De contactgegevens staat in 
de brief. Wilt u geen Fijn Thuis-gesprek, dan hoeft u 
niets te doen. 

TILBURG
Krijgt u geen brief maar wilt u toch graag een Fijn 
Thuis-gesprek? Neem dan contact op met het 
AdviesPunt via 013 583 99 07 (iedere werkdag tussen 
09.00 uur en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar 
adviespunt@contourdetwern.nl 

BERKEL-ENSCHOT
Iedere donderdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 
uur telefonisch bereikbaar via 06 537 68 978 of stuur 
een e-mail naar loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl

UDENHOUT/BIEZENMORTEL
Iedere donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 
uur telefonisch bereikbaar via 06 135 50 930 of stuur 
een e-mail naar dorpsloketu@gmail.com

We werken nauw samen met dorps-, buurt- en  
wijkraden, KBO, praktijkondersteuners van  
huisartsen en woonconsulenten.

WANNEER IS EEN
FIJN THUIS-GESPREK 
HANDIG?

Als u te maken krijgt met een grote 
verandering in uw persoonlijke 
omstandigheden. Bijvoorbeeld bij:
o  Pensioen
o  Ziekte of overlijden van partner
o  Verhuizing 
o  Verandering gezondheidssituatie

In 2019 waren er 366 preventieve huisbezoeken. 
De preventieve huisbezoeken waren de voor- 
ganger van de Fijn Thuis-gesprekken. In 2020 
hebben we vanwege corona geen meting gedaan. 

Alle vrijwilligers die Fijn Thuis-gesprekken  
voeren, krijgen een speciale training.
Ook beheerders van wijkcentra hebben die  
training in 2020 gevolgd. Verder bieden  
we de training ook aan aan vrijwilligers  
van samenwerkingspartners. 

Tijdens de gesprekken komen vijf thema’s  
aan bod: Vitaliteit, Eenzaamheid,  
Mobiliteit, Participatie en Veiligheid. 

Na het Fijn Thuis-gesprek ontvangen  
deelnemers een Sociale Kaart. Daarop  
staan allerlei handige adressen in de buurt. 

In Tilburg zijn 17 Fijn Thuis-vrijwilligers 
actief. In de dorpen hebben we 10  
Fijn Thuis-vrijwilligers.

>
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Is een woonboot hier al best apart, standaard wijk-
bewoners zijn ze ook al niet, John en Caroline. Niet 
alleen hebben ze hun eigen behuizing gecreëerd, sinds 
1994 wonen ze in een Groningse steilsteven zoals dat in 
vaktermen heet, maar daarnaast hebben ze hun eigen 
woonomgeving met verve weten te behouden. Wie kan 
dat nazeggen?

Het begon allemaal op een zonnige meidag in 1991 
toen Caroline langs de Piushaven wandelde op weg 
naar café Zomerlust. Net afgestudeerd aan de Tilburgse 
kunstacademie  leek het haar wel wat om schilderles te 
geven op een boot: “Ik zag toevallig John op zijn scheepje 
bezig en riep: meneer hoe is het leven aan boord?” John zelf 
is een rasechte Jeruzalemmer: “Ik kwam van de verkeerde 
kant van het water zoals dat toen heette maar gelukkig 
was ik netjes opgevoed zodat ik wel bij vriendjes uit de 
Armhoefse Akkers over de vloer mocht komen.” Ook John 
begon na zijn conservatoriumopleiding een muziekschooltje 
op zijn eerste schip. In 1980. En zo begon het.

Tekst Betty Montulet | Fotografie Hans Peters

Met een taart bezoekt De Draad inwoners 
van Tilburg. We praten over het leven, de 
stad, de wijk, de straat. Wat gaat er goed, 
wat kan er beter? Deze keer betreden we 
het woonschip De Drie Gebroeders van 
John de la Haye (69) en Caroline Docters 
van Leeuwen (55) in hun ‘wonder van 
Tilburg’, de Piushaven.

TEGEN DE STROOM IN  
MAAR MET HET TIJ MEE
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 AFREKENEN MET HET VERLEDEN 
 “We hadden in 1994 echt mazzel met het vinden van zo’n 
historisch vrachtscheepje, die waren toen al schaars”, zegt 
Caroline. Maar in die euforie kwam al snel de klad toen 
bleek dat het gemeentebestuur medio jaren 90 af wilde 
van de Piushaven. De haven was verloederd en van nul 
en generlei waarde, vond men. Er moest een dam komen, 
de Havendijkroute stond al gepland, wat het einde zou 
betekenen voor de scheepvaart. Dit was tegen het zere been 
van veel buurtbewoners die onder de bezielde leiding van 
John en Caroline ten strijde trokken om de haven van de 
ondergang te redden. Daar werd de Stichting Thuishaven 
Tilburg voor opgericht: “Ja, dat waren hectische tijden. En 
hoewel wij meestal de credit krijgen was het ons nooit 
gelukt zonder 150 gepassioneerde vrijwilligers uit de wijk 
en de stad en onze havensteunpilaar Dick Janssen, een man 
die alles weet van scheepvaart en boten. Ze zagen ons toen  
als een stelletje halvegaren.” Als leeuwen gingen ze tegen 
de stroom in voor het behoud van de Piushaven ook al zei 
iedereen: ‘Da goa nie, das allang beslist en meej die haove 

wordt het toch niks want het is en blijft een gribuszooi.’
“Ook de opvolger van burgemeester Brokx in 1997, Johan 
Stekelenburg, trok tegen onze verwachting in, zijn neus 
jammer genoeg wat op voor de haven”, mijmeren ze. Maar 
het scharnierpunt kwam al snel, in 1998 werd het spektakel 
en nautisch evenement MariVin, met 40.000 bezoekers 
en 120 bezoekende schepen een spetterend succes. De 
Stichting kreeg voor het plan en de bijgeleverde maquette 
zelfs de Stadsvisieprijs uitgereikt. 

DE HAVEN IN JE HART
In 2001 maakte een raadsbesluit definitief een einde aan 
het gevaar van afsluiting. Hulde voor dit burgerinitiatief uit 
de tijd dat het nog niet zo heette. “Het is trouwens absurd 
hoezeer de maquette van 1998 lijkt op de situatie anno 
nu. Zelfs het RAK stond er al op”, zegt het paar, “zoals blijkt 
waren we onze tijd ver vooruit.” Anno 2021 is het moeilijk 
voor te stellen dat een gemeente een bestaande haven 
dichtgooit ( ze graven ze overal weer op!) ten behoeve van 
verkeer en industrie omdat authenticiteit, een esthetisch 
verantwoorde binnenstad en biodiversiteit nu veel hogere 
ogen gooien dan toen. Om nog maar te zwijgen van het 
belang van water voor een levende en levendige stad. 
De sceptici zijn tot zwijgen gebracht en de dank is dan 
ook groot.  “En nog steeds, twintig jaar later, bedanken 
wildvreemde passanten in de Piushaven ons voor onze 
inzet. Dat is toch mooi!”, zegt John.  In 2009 richtten de 
redders van de haven de Stichting Tilburg te Water op met 
als doel om de waterrecreatie te bevorderen en opnieuw 
met succes: met zo’n 350 vaarten per jaar worden 5000 
passagiers vervoerd in de Piushaven. Ook zijn er fiets- en 
wandelkaarten van het gebied. “Wat we vooral ook willen is 
de beleving van de haven promoten, zodat Tilburgers die in 
hun hart sluiten”, zegt John. 

Nou, die vurige lobby is meer dan gelukt; de haven is een 
daverend succes en dat heeft ook een  keerzijde. "Soms is 
het hier te leuk en dan wordt het zo druk, zoals tijdens de 
hittegolven van vorig jaar, dat het een het ander gaat bijten, 
zeggen buurtbewoners." Bewoners en horeca, schippers, 
verhuur en recreanten moeten daarin nog de juiste balans 
zien te vinden, zeggen Caroline en John die de leiding 
inmiddels hebben overgedragen maar als vrijwilligers 
betrokken zullen blijven bij het Piushavengebeuren:  
“Zo gaan wij ons als ambassadeurs inzetten voor het grote 
havenfeest ter gelegenheid van 100 jaar Piushaven in 2023. 
Wij gaan een hele lange reis maken met ons schip  en 
onderweg alvast dit havenfeest promoten. Zo blijven we 
nog steeds met de goede zaak bezig!”

VOOR DE DRAAD ERMEE



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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Stuur uw antwoord voor 27 augustus naar: Redactie De Draad  
Spoorlaan 444, 5038 CH, Tilburg of naar dedraad@contourdetwern.nl

BADMINTON
BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BLOEMEN
BOS
COCKTAIL
GRAS
HANGMAT
KAMPEREN
KAMPVUUR
PARASOL
RANJA
SLIPPERS
SPROEIER
STRAND
TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WARM
WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN
IJS

OPLOSSING:

Maak kans op een cadeaubon  
met onze woordzoeker!



SHELTER CITY: EEN VRIJE PLEK OM TE  
STRIJDEN VOOR JE ZAAK
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Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn



De Draad |  17  

SHELTER CITY: EEN VRIJE PLEK OM TE  
STRIJDEN VOOR JE ZAAK

Shelter City is een programma van de landelijke 
organisatie Justice & Peace in Den Haag.  
De organisatie biedt drie maanden onderdak aan 

mensenrechtenverdedigers in Nederland, die in eigen 
land opkomen voor democratische waarden, politieke 
vrijheden en burgerrechten. Een moeilijke en gevaarlijke 
strijd: ze worden monddood gemaakt, bedreigd, gearre- 
steerd, gemarteld of ze verdwijnen. In Nederland 
kunnen ze in een Shelter City even op adem komen, 
hun netwerk vergroten, trainingen volgen en andere 
mensenrechtenverdedigers ontmoeten. 
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‘Homo’s zijn minder dan varkens en honden’, roepen 
sommige Zimbabwaanse parlementsleden. Met dit soort 
opmerkingen is het voor LHBTI-plussers in Zimbabwe 
niet makkelijk om voor hun geaardheid uit te komen. 
Programmamanager Moja Ndlovu (35) van het Sexual 
Rights Centre (SRC) neemt het op voor hun rechten 
en die van andere achtergestelde groepen in zijn land. 
Hierbij komt zijn eigen veiligheid vaak in het gedrang. 
Om even tot rust te komen van zijn felle strijd, verblijft 
hij drie maanden in Tilburg, een van de twaalf Shelter 
City Steden in Nederland. 



SPIEGEL OP DE WERELD 
In Tilburg neemt Switch/ContourdeTwern de 
coördinatie van Shelter City voor haar rekening. 
Coördinator Clasien Vermeer: “Switch stimuleert 
gedrag dat bijdraagt aan een rechtvaardige en 
duurzame wereld. Shelter City draagt bij aan 
het mondiaal bewustzijn, dat past naadloos 
bij onze missie. Mensenrechten zijn niet altijd 
vanzelfsprekend. We kunnen leren van elkaars 
ervaringen.  Moja kan bijdragen aan het 
maatschappelijk debat via bijeenkomsten en 
voorlichtingen. Door zijn verhaal te doen, geeft 
hij Tilburg een spiegel op de wereld en opent hij 
onze ogen hoe mensenrechten overtreden worden. 
Tegelijkertijd kan hij na deze periode met nieuwe 
energie en inzichten weer terug naar zijn land om zijn 
belangrijke werk voort te zetten. En ja, dat is vooral 
een kwestie van veel geduld hebben en veerkracht 
tonen.” 

DE WERELD IS EEN WREDE PLEK
Mojalifa Mokoele Ndlovu, Moja in het kort, is geboren 
in Gwanda, een klein mijnstadje in Zimbabwe. Zijn 
moeder was bibliothecaresse, zijn vader zakenman. 
Een modern, open-minded gezin. Op de middelbare 
school zat hij in het junior parlement en was hij actief 
in debatten over mensenrechten. Hier startte zijn 
sociale engagement. Moja: “We spraken zelfs met 
parlementsleden en de minister-president tijdens een 
excursie naar de parlementsgebouwen.” Het was ook 
de tijd dat hij voor zijn geaardheid uitkwam bij zijn 
familie. “Ze adviseerden me het binnen de familie te 
houden. Niet omdat ze op me neerkeken, ze wilden 
me beschermen.”

“De wereld is een wrede plek voor LHBTI-plussers 
in Zimbabwe. Homo’s die voor hun geaardheid 
uitkomen, worden op straat gezet of van school 
getrapt, waar ze een makkelijke prooi zijn voor 
potenrammers; lesbiennes worden verkracht door 
hetero-mannen om ze een lesje te leren. Alsof de 
situatie niet al tergend genoeg is, krijgen ze er nog 
een hiv-infectie erbij. De politie kijkt de andere kant 
op. Arresteert je zelfs als je voor je rechten opkomt. 
En de opmerkingen van parlementsleden helpen daar 
ook niet bij.” Moja voelde zich geïsoleerd en eenzaam. 
Hij kende geen gelijkgestemden in Gwanda. Dat 
veranderde toen hij ging studeren in de grote stad 

Bulawayo. “Ik ontmoette een groep LHBTI-plussers; 
ze hielpen me bij mijn coming-out. Ik kon eindelijk 
diegene omhelzen die ik was. En als groep stonden 
we sterk. Als mensen ons bedreigden of uitscholden, 
verdedigden we ons. Meer dan eens belandden we 
na afloop in de cel,” zegt hij, fel. “Ik had niemand 
anders om voor te vechten, dan mezelf.”

LAAT JE STEM HOREN!
Samen met zijn vrienden stampte hij een 
actiegroep uit de grond:  The Community For Action 
Development (CAD). Moja: “Omdat de overheid ons 
demoniseerde, wilden we een tegengeluid afgeven 
en onze rechten verdedigen.” Dat resulteerde 
uiteindelijk in het Sexual Rights Centre (SRC): 
een organisatie die opkomt voor de rechten van 
LHBTI-plussers en andere kwetsbare groepen, 
zoals sekswerkers en gehandicapten. Sekswerk is 
niet (meer) illegaal, maar sekswerkers worden nog 
steeds mishandeld, verkracht en gearresteerd. Moja: 
“We hebben onze doelgroep breder getrokken, 
omdat we hiermee meer bewustwording willen 
bewerkstelligen. Zodat de seksuele gezondheid en 
de mensenrechten van alle mensen gerespecteerd en 
beschermd worden.” 

SRC heeft in die jaren veel bereikt. Moja: “We lieten 
dan ook van ons horen. Waren we niet uitgenodigd 
bij een bijeenkomst van mensenrechtenorganisatie? 
Dan kwamen we onuitgenodigd, sprongen 
we op tafels en scandeerden we leuzen. De 
propagandistische overheidspers schilderde ons 
af als relschoppers, maar de onafhankelijke media 
liet onze stem horen. En wist ons steeds vaker te 
vinden. En we worden nu ook uitgenodigd door 
mensenrechtenorganisaties.”

TROTS OP DIVERSITEIT
Wat kunnen wij Moja leren? Moja: “Ik ben onder de 
indruk van jullie trots en diversiteit. Jullie tonen 
je expressie en seksuele geaardheid moeiteloos. 
Transgenders, queers, leernichten, androgyne 
personen zie je in het straatbeeld. Daar kan ik van 
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leren.” Clasien haakt daarop in: “Die acceptatie is 
relatief hoor. Nederland heeft een dubbel gezicht. 
Enerzijds verregaande tolerantie, anderzijds worden 
LHBTI-plussers door specifieke groepen bedreigd. 
En een LGBTI-plusser op de Hollandse bible-belt 
heeft het ook niet makkelijk. Hoe dan ook, dat is de 
andere kant: Zimbabwe heeft maar één kant: géén 
acceptatie! Wat wij van Moja kunnen leren is dat 
het de moeite waard is om ergens keihard voor te 
vechten. Ik vind het bewonderenswaardig dat hij 
pal voor zijn zaak gaat staan, ondanks de risico’s die 
dat met zich meebrengt.” Moja: “Dat is wat me drijft. 
Ik kan niet anders! En als ze me willen arresteren of 
laten verdwijnen, omdat ik de waarheid vertel, let 
them!”

BIJVANGST VOOR DE STAD
Switch verzorgt een uitgebreid programma 
tijdens zijn verblijf. Clasien: “We willen mensen-
rechtenverdedigers tijdelijk een rustige en 
veilige plek bieden. Aan de andere kant delen 
de buitenlandse gasten hun ervaringen met 
Nederlanders via presentaties,  lezingen op  
scholen en dergelijke. Vrijwilligers – Vrienden van 
Shelter City – maken Moja wegwijs in de stad en 
geven hem uitleg over praktische zaken als open-
baar vervoer, verkeersregels op de fiets en sociale 
activiteiten. Wij regelen de opvang, begeleiding  
en huisvesting, selecteren cursussen, zoeken  
mogelijke gesprekspartners en organiseren  
bijeenkomsten.”

Zo heeft Moja een gesprek met wethouder Esmah 
Lahlah met de voorzitter van COC Tilburg-Breda en 
de landelijke COC-vereniging. Hij heeft Paul Bogaerts 
ontmoet, een graficus die tekeningen maakt voor een 
onafhankelijke online krant voor Zimbabwe, gerund 
door een gevlucht journalist uit het land. Binnenkort 
ontmoet hij de andere Shelter-City gasten tijdens een 
cursus over veiligheid, bij Justice & Peace. En loopt 
hij een dagje mee bij de Tilburgse Voedselbank. Moja: 
“Ik ga me geen dag vervelen. Ik kijk erg uit naar deze 
periode.” Clasien: “Moja is een toegankelijke, zeer 
geschikte gast. Hij geeft feedback, spuit zijn ideeën 
en deelt zijn verhaal. Dat is een bijvangst voor de 
stad.”

Moja gaat begin juli terug naar Zimbabwe. Volgend voorjaar zal er weer een nieuwe  
mensenrechtenverdediger voor drie maanden naar Tilburg komen. We zullen pas kort  
van tevoren horen wie dat is en gaan dan opnieuw aan de slag om er voor deze 
Shelter City gast weer een nuttig en aangenaam verblijf van te maken. Wie daarbij 
wil helpen en 'Vriend van Shelter City Tilburg' wil worden kan contact opnemen met 
clasienvermeer@contourdetwern.nl

Vriend van Shelter City Tilburg
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Op zoek naar een nieuwe garderobe, 

maar weinig budget? Kringloopwinkels 

bieden een uitkomst. Tweedehands 

kleding is hartstikke hip! Daarnaast 

draag je je steentje bij aan een 

duurzame en eerlijke maatschappij 

want je verkleint de afvalhoop. 

Kortom, met tweedehandskleding 

kun je goed voor de dag komen. Dat 

bewijst levert Tommy. Hij moet naar 

een tuinfeest. Met een outfit van 

Kringloop Tilburg ziet hij er stralend 

uit, voor een leuk prijsje!

Styling/Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn
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Naam  
Tommy v.d. Hurk (25) 

Levensloop 
Frater van Gemert-school (vmbo/havo) in  
Tilburg. Tommy had een jeugddepressie. 
Gelukkig kwam hij dankzij veelzijdige zorg  
weer terug onder de mensen.

Werkervaring
C1000, horeca, keuken, bar, Efteling,  
festivalwerk en boer. 

Op dit moment is hij ambassadeur van 
Bezorgdienst Deliveroo en entrepreneur  
met Ondernemend & Tommy.

Vrijwilligerswerk
Kindervakantiewerk en ervaringsdeskundig 
hulpverlener op maatschappelijk gebied bij  
het Leger des Heils. 

Levensomstandigheid
Tommy was thuisloos en woont nu bij  
de Domus (LdH) in Eindhoven. 

Geestdrift  
Zingen, reizen.

Stad
“Tilburg, de mooiste rotstad die er is”

Prijzen
Overhemd: €2,-
Broek: €4,-
Shawl: €1,-
Schoenen: €10,-

Kringloop Tilburg is een duurzame onder- 
neming met een circulaire missie. Kringloop 
Tilburg creëert sociale overwaarde van over- 
bodige goederen en geeft deze een tweede  
leven door hergebruik en recycling. 

Kringloop Tilburg, Ceramstraat 12,  
5013 BB Tilburg. T. 013 577 17 78

Met dank aan: Barber Halil
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Mevrouw van Lier maakte twee jaar geleden de overstap 
van Tilburg naar Udenhout. 74 jaar woonde ze aan de 
Ringbaan Oost, in Tilburg. Ze is er geboren en getogen, 
ze is er getrouwd en heeft er kinderen gekregen. Totdat 
de Parkinson van haar man het zelfstandig wonen niet 
meer toeliet en ze noodgedwongen moesten verhuizen. 
‘Eerst is mijn man toen nog een tijd verpleegd in de 
Hazelaar in Tilburg terwijl ik aan de Ringbaan bleef 
wonen, maar dat was geen succes. Toen hebben we in 
overleg met de kinderen besloten ons huis te verkopen 
en ergens anders te gaan wonen. We zijn toen hier in 
Zorgcentrum de Eikelaar in Udenhout terecht gekomen. 

Mijn man Henk kwam oorspronkelijk van de Heikant in 
Tilburg en had hier nog veel familie wonen. Zijn vader 
kwam hier oorspronkelijk vandaan. En één van onze 
dochters woont hier in Udenhout.”

THUIS VOELEN
Mevrouw Van Lier woont mooi, met uitzicht op de 
Tuinstraat. “Toen we hier voor de eerste keer kwamen, 
hadden we alle twee het gevoel ‘hier voelen we ons 
thuis’.  Verder vonden we het belangrijk dat er genoeg 
hulp was. En een afdeling waar Henk verzorgd zou 

Tekst Etiënne van Breugel  
Fotografie Dolph Cantrijn 

IK WOON LEKKER IN…
Waar ga je wonen als je op 

leeftijd komt? Voor veel 
ouderen roept die ene 

vraag vele andere vragen 
op. Blijf ik zelfstandig 

wonen of kies ik voor een 
appartement in een ser-

viceflat? Laat ik mijn huis 
aanpassen? Kies ik voor de 

stad of juist voor de rust 
van het dorp? Moet ik 

niet dichter bij de kinder-
en gaan wonen? Mevrouw 

Van Lier en meneer en 
mevrouw Dumont vertel-
len waarom zij respectie- 
velijk voor Udenhout en 

Tilburg kozen.



 

kunnen worden als ik dat niet meer zou 

kunnen. Dat gebeurde april 2020, midden in 

coronatijd. We woonden hier toen al een jaar 

samen in dit appartement maar doordat de 

ziekte alsmaar verergerde was de situatie toen 

niet meer houdbaar”, vertelt mevrouw Van Lier 

geëmotioneerd. “Toen is Henk naar de gesloten 

afdeling overgeplaatst.” Daar overlijdt hij in 

oktober op 76-jarige leeftijd. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Stapje voor stapje is mevrouw Van Lier weer 

aan het opkrabbelen. Terwijl ze haar verhaal 

vertelt, druppelt dochter Susan even binnen met 

boodschappen. “Ik heb heel veel meegemaakt in 

mijn leven: een van onze drie dochters overleed 

op 10,5-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. 

Dat was in 1983. Drie maanden daarvoor lag een 

andere dochter heel kritiek in het ziekenhuis na 

een auto-ongeluk, maar die is gelukkig helemaal 

hersteld, mijn man is zijn onderbeen kwijtgeraakt 

door medisch falen…” Gebeurtenissen die 

diepe sporen hebben nagelaten maar mevrouw 

Van Lier er niet van hebben weerhouden 

zich volop in te zetten voor anderen. Bij de 

sportclub, de basisschool, de Zonnebloem; 

ook leidde ze zo'n twintig jaar avondwakes bij 

parochie Hoefstraat. Vorig jaar heeft ze nog een 

koninklijke onderscheiding ontvangen voor al 

haar vrijwilligerswerk, het bijbehorende schilderij 

hangt mooi in haar woonkamer. 

STAPJES VOORUIT
Hoe het nu met haar gaat? Mevrouw van Lier:  

“De mensen van ’t Heem hebben mij hier heel 

goed geholpen. Ik heb pasgeleden mijn rijbewijs 

weer verlengd, en ben mobiel. Ik heb heel veel 

aan mijn kinderen, kleinkinderen en petekind.  

Ik heb een mooi, royaal appartement, ik geniet 

van het uitzicht hier in Udenhout, ga zo nu en 

dan naar mijn vriendinnen die ik al meer dan 

vijftig jaar ken. Het gemis van Henk komt niet 

meer goed, maar ik moet zelf toch verder. Ik ben 

blij dat ik hier alles in mijn eigen tijd op mijn 

eigen tempo kan doen. Ik ben gelukkig weer  

aan de beterende hand.”

>
>

Mevrouw van Lier in haar appartement in Udenhout



 

De heer en mevrouw Dumont maakten een overstap 
in tegengestelde richting: van het dorp naar de stad. 
Zij verruilden hun riante twee-onder-één-kapper 
in Berkel Enschot voor een appartement in de stad, 
althans aan de rand daarvan: in de Duynsberg in 
Tilburg. 

Meneer Dumont (80) en zijn vrouw (79) komen oor-
spronkelijk uit Kerkrade. Als de mijnen daar sluiten 
krijgt meneer een HTS-opleiding aangeboden en 
werkt hij eerst nog een tijd als assistent-bedrijfsleider 
bij een staalgieterij in Heerlen. Ongeveer drie jaar 
later verhuizen ze naar Berkel-Enschot; hij is dan 
inmiddels als quality engineer bij AMP in Den 
Bosch gaan werken. Ze wennen al snel in Brabant. 
“We misten Kerkrade ook niet. Doordat de mijnen 
dichtgingen, was verplaatsing uit de streek niet 
uitzonderlijk. We zijn ingegaan op de mogelijkheden 
die we kregen.”

OP ZOEK NAAR EEN ANDER HUIS
De wijk waarin ze gaan wonen is net in aanbouw. 
Hun huis is het tweede in de wijk dat klaar is. We 
schrijven 1974. Meneer Dumont: “We hebben 
iedereen in de wijk zien binnenkomen. We hebben 
hier altijd prima gewoond; ook door onze twee 
dochters kregen we een goed contact met de buurt. 
Maar een jaar of zeven geleden zijn we toch op zoek 
gegaan naar andere woonruimte. We hadden een 
huis van zeshonderd kubieke meter, een grote tuin 
van 360 vierkante meter; bij mijn vrouw was een van 
de ziektes van Alzheimer geconstateerd en ik kreeg 
te maken met wat fysieke ongemakken. We hebben 
toen nog bij wooncomplex Ruiter in Berkel-Enschot 
gekeken maar dat is niet doorgegaan. Daar hadden 
ze niet de faciliteiten die wij wilden.”

ONDER DE INDRUK
“In oktober 2020 is alles in een stroomversnelling 
terechtgekomen. Doordat de Alzheimer van mijn 
vrouw verergerde, werd het toch teveel voor me. 
We hebben toen familieberaad gehouden. Ons oog 
viel toen op een advertentie van de Duynsberg 
in Stadsnieuws. Een van onze dochters woont in 
de Reeshof en haar man had een tante die in de 
Duynsberg woonde. Zij waren vol lof. We hebben 
toen een afspraak gemaakt om te komen kijken 

en waren meteen onder de indruk. Na een tweede 
bezichtiging en een gesprek met de directrice was 
de zaak rond. Ons huis in Berkel-Enschot was binnen 
twee weken verkocht. We hebben formeel op 1 
december 2020 de sleutel gehad en zijn hier op 22 
januari 2021 komen wonen.”

LEVENDIGE OMGEVING
Meneer en mevrouw Dumont hadden een aantal 
specifieke wensen voor hun nieuwe woning. Meneer 
Dumont: “Er moest een dagbesteding kort bij huis 
zijn, het moest een gelijkvloerse woning zijn waar 
we een ruime woon- en slaapkamer in kwijt konden, 
en er moesten volop ontplooiingsmogelijkheden in 
de buurt zijn: levendige activiteiten.” De Duynsberg 
voldeed daar ruim aan. Mevrouw Dumont gaat twee 
keer per week naar de dagbesteding in de Buitenhof, 
waar ze spelletjes doen en (gaan) wandelen. Meneer 

NA 47 JAAR  
BERKEL-ENSCHOT  
VERHUIZEN NAAR  
TILBURG
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Dumont gaat twee keer per week een ochtend 
golfen in Dongen. Hoewel koken één van z’n 
favoriete hobby’s is, komt hij daar de laatste 
tijd maar weinig aan toe. Eten doen ze namelijk 
(onder) in het restaurant van de Duynsberg, 
althans gemiddeld zo’n vijf keer per week. 

TIPS TOT SLOT
Of meneer Dumont nog tips heeft voor mensen 
die de overstap gaan maken van een eigen woning 
naar een service-appartement? “Wij hebben de 
periode tussen het krijgen van de sleutel en het 
fysiek hier gaan wonen gebruikt om te accli-
matiseren. We zijn hier iedere dag koffie gaan 
drinken, hebben mensen leren kennen en hebben 
deelgenomen aan het leven hier. Neem de tijd om 
alvast contacten te leggen, dan is de overgang  
niet zo groot.”
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WAAR GAAN WE 
     STRAKS WONEN?

Iedereen die ouder wordt krijgt er vroeg of laat mee te 
maken: waar ga ik straks wonen? De meeste mensen blijven 
het liefst wonen op de plek waar ze zitten, maar dat kan 
niet altijd. Soms vanwege fysieke beperkingen, een andere 
keer vanwege de mentale gesteldheid. Het is raadzaam 
om al op tijd plannen te maken en daar bijvoorbeeld de 
kinderen of een ouderenadviseur bij te betrekken.  
Een paar handige telefoonnummers.

Voor hulp bij een verandering in uw woonsituatie
AdviesPunt ContourdeTwern   013 549 86 46
Meedenkers    013 583 99 09
Thebe Extra     088 374 75 76
(lidmaatschap a €16,- per jaar verplicht)

Voor vragen over uw huurwoning
WonenBreburg    088 496 00 00
Tiwos     013 549 07 77
TBV Wonen    013 594 05 94
Zorgstichting ’t Heem   013 52 29 150
Woonzorg Nederland   088 921 05 17
Vestia Zuid-Nederland   088 124 24 24

Huurwoningaanbod: www.woninginzicht.nl

Aanvraag langdurige woonaanpassing via Wmo
Toegang Tilburg    013 206 16 40 

Meneer en mevrouw Dumont in hun appartement in de Duynsberg
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NIEUWSGAREN
IKOOK  
JONG EN OUD SAMEN IN DE KEUKEN
Bij het project iKook koken jongeren en ouderen 

in duo’s een menu om daar vervolgens samen aan 

tafel van te genieten. Het doel van iKook is om 

eenzaamheid onder ouderen en jongeren aan te 

pakken. Veel alleenstaande ouderen die zelfstandig 

thuis wonen, voelen zich eenzaam en hebben geen 

netwerk om op terug te vallen. Voor (eenzame) 

jongeren, is iKook een kans om contact te maken 

met ouderen én tegelijkertijd ervaring op te doen 

in de horeca en ouderenzorg. Het project iKook is 

een initiatief van ouderenzorgorganisatie De Wever, 

zorgnetwerk Midden-Brabant en welzijnsorganisatie 

ContourdeTwern.

GEHEUGENWINKEL TILBURG  
IS VERHUISD NAAR SPOORZONE
Begin dit jaar is de Geheugenwinkel Tilburg 

verhuisd van het Nelson Mandelahof aan het 

Korvelplein naar Zorgcentrum Joannes Zwijsen. 

Bij de Geheugenwinkel kunnen mensen met 

geheugenproblemen, dementie, hun naasten 

of andere geïnteresseerden, informatie krijgen 

en een gesprek aangaan met een deskundige 

vrijwilliger of een dementieconsulent. Daarnaast 

zijn er tal van (technologische) hulpmiddelen te 

koop of te leen. Denk digitale dag-aanduidingen, 

handige kalenders, boeken, spelmateriaal en nog 

veel meer. Vanuit de Geheugenwinkel wordt een 

nieuw initiatief gestart: de Geheugenwerkplaats. 

In dit bruisende centrum midden in de wijk 

Theresia vinden tal van activiteiten plaats, zoals een 

gespreksgroep, cursussen voor mantelzorgers of 

danslessen voor mensen met geheugenproblemen. 

De Geheugenwinkel is geopend van maandag t/m 

donderdag van 9:00- 12:00 uur. 

Geheugenwinkel Tilburg - Zorgcentrum Joannes 
Zwijsen - Burg. Brokxlaan 1407 in Tilburg -  
T. 013 549 26 06 M. geheugenwinkel@dewever.nl

WERELDKEUKEN  
RONDE TAFELHUIS WEER GEOPEND
De Wereldkeuken van het Ronde Tafelhuis is weer 

geopend. Iedere werkdag kunt u hier terecht van 

11.00 uur tot 14.30 uur voor een werelds lekker 

kopje soep of hapje. Op dit moment worden er 

nog geen maaltijden gekookt. Om alle veiligheids- 

en hygiëne-maatregelen in acht te nemen kiest 

het Ronde Tafelhuis ervoor om enkel soepen 

en kleinere hapjes te serveren. Verder vraagt de 

organisatie rekening te houden met de geldende 

coronamaatregelen.  Ook zijn het Verwijsspreekuur, 

de Sop- en Zeepplank en de Taalles weer van  

start gegaan. 

Meer info: Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4,  
5011 LP  Tilburg. T. 013 455 37 98 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
van 09.00 uur tot 15.00 uur.

16-25 JULI 
NOSTALGISCHE KERMIS  
BIJ DE ZEVEN GEITJES
Deze zomer keert de nostalgische kermis weer terug 

bij restaurant De Zeven Geitjes, en wel van vrijdag 

16 juli tot en met zondag 25 juli. Op de nostalgische 

kermis kunnen opa’s, oma’s, papa’s en mama’s met 

hun (klein)kinderen genieten van de zweefmolen, 

authentieke draaimolen, de rups, een reuzenrad, 

de hobbelende geit en nog veel meer! Allemaal 

coronaproof. Ook is er livemuziek van de  

Tilburgse jazzband Lamarotte. 

Meer info: Restaurant Zeven Geitjes, 
Reeshofdijk18, 5044 VB  Tilburg.  
www.zevengeitjes.nl
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23-25 JULI 
FOODFESTIVAL TREK  
IN SPOORPARK 
Van 23 tot en met 25 juli strijkt Food Festival 

TREK neer in het Spoorpark. Het festival is gratis 

toegankelijk en staat in het teken van heerlijk eten, 

livemuziek en theater. Naast een groot aanbod aan 

streetfood - van sushi tot Thais, van vega(n) tot 

burger - kun je genieten van de drankjes aan de 

cocktailbar, de wijnbar en de Biergarten met veel 

speciaal bieren. Verder staan er bijzondere acts  

van jonge theatermakers en intieme liveoptredens 

op het programma. 

Meer info: www.festival-trek.nl

21-22 AUGUSTUS  
MEIMARKT TILBURG
De Meimarkt stond dit jaar eigenlijk gepland op  

22 en 23 mei maar dat is vanwege corona nu 

uitgesteld naar 21 en 22 augustus. Waar in de 

binnenstad de markt precies gaat plaatsvinden 

wordt nog bekendgemaakt. De Tilburgse  

Meimarkt kent maar liefst 750 kramen,  

40 grondplaatsen en 80 kinderplaatsen. 

Meer info: www.phower.nl

27-29 AUGUSTUS
MOUT BIERFESTIVAL TILBURG  
IN SPOORPARK
Van 27 t/m 29 augustus kun je genieten van  

13 bijzondere brouwerijen en ruim 100 speciaal 

bieren op het Mout Bierfestival Tilburg in het 

Spoorpark. Tijdens de biercolleges leer je alles 

wat je wilt weten over bier, je kunt genieten van 

kwaliteitsbieren van microbrouwerijen, eten bij 

foodtrucks, de kinderen kunnen terecht in de 

spelletjeshoek en je kunt dansen op de beste 

bluegrass-, boogie- en rockabillymuziek.  

Tickets zijn te koop via de website. Prijs: €7,50  

(plus €1,50 servicekosten). 

Meer info: www.moutbierfestival.nl/festivals/
spoorpark-tilburg 

Alle bovenstaande evenementen zijn onder 
voorbehoud van de ontwikkelingen en 
richtlijnen rondom het coronavirus.



DE 
BUURT 
ALS 
MUSEUM

“Meer interactie en verbinding in de wijk krijgen.” “Kunst inzetten om burgers 
gelukkiger te maken en ervoor zorgen dat iedereen in Tilburg-West in aanraking 
kan komen met kunst.” “Mensen prikkelen en uitdagen; blijvende contacten 
leggen tussen jong en oud.“ De ambities van de initiatiefnemers en aanjagers 
van de Buurt als Museum in Tilburg-West reiken hoog. De buurt als bron van 
inspiratie en expositieruimte.

Kunstenares Inge Koenen is de bedenkster van de 
Buurt als Museum. Al in 2014 startte ze een project in de 
Bomenbuurt onder die naam. Inge: “Eigenlijk kwam dat 
voort uit een uit de hand gelopen studie. Ik wilde laten 
zien hoe kinderen door het gebruik van hun fantasie 
een actieve rol konden spelen bij het stimuleren van 
de samenhang in de wijk. Dat werd een groot succes. 
Kunststichting Art-Fact heeft mij jaren later vervolgens 
gevraagd een soortgelijk project in te richten voor 
Tilburg-West, maar dan met een looptijd van meerdere 
jaren en een actievere, meer betrokken rol voor de 
kinderen. Uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen.” 
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Tekst Etiënne van Breugel  
 Fotografie Buurt als Museum

MEERVOUDIG EFFECT
Het idee is simpel: leerlingen halen verhalen van 
speciale objecten op bij buurtbewoners, maken daar 
kunstwerken van die ze vervolgens bij diezelfde 
buurtbewoners exposeren. De voordelen liggen op 
meerdere terreinen. Kinderen ontwikkelen hun creatief 
talent, de buurt wordt opgefleurd en ontstaan er nieuwe 
ontmoetingen tussen buurtbewoners, jong en oud. 
Precies vanwege dat meervoudige effect ondersteunt 
Art-Fact het initiatief vertelt Judith Ensel, directeur bij 
Art-Fact. “Wij zien kunst als fundament van Tilburg. Kunst 
is geen middel om problemen op te lossen maar het is 
wél een ideale verbinder.” 



“ Een beeldje, vaas of plant  
blijkt vaak drager van een  

prachtig verhaal”

MEER SAMENHANG
Judith: “Vanuit ons Buurtcultuurprogramma Tilburg West 

werken we samen met kunstenaars, maatschappelijke 

organisaties, scholen en wijkbewoners aan een leefbare 

wijk met meer sociale samenhang. Wij zetten daarbij 

vooral in op het ontwikkelen van de kunstbeoefening 

en willen meer kinderen in contact brengen met kunst 

en cultuur, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Daarvoor 

maken we gebruik van cultuurcoaches in verschillende 

wijken. Miriam Alders doet dat bijvoorbeeld op de vijf 

basisscholen in Tilburg-West en is heel nauw betrokken 

bij de Buurt als Museum.”

BRIEF ALS VOORAANKONDIGING
Het project is inmiddels in volle gang. Eind mei ging 

Inge samen met studenten van Stichting Move en met 

kinderen van de basisscholen Hubertus, Jeanne d’Arc 

en Auris Florant langs bij bewoners in de Juristenbuurt 

in Tilburg-West. “We zijn niet heel koud langsgegaan, 

we hadden de kinderen een brief laten schrijven als 

vooraankondiging. Vervolgens zijn we in groepjes bij 

de mensen langs gegaan en hebben hen gevraagd een 

bijzonder voorwerp te tonen. Bij sommige mensen lag 

de brief nog gewoon in de gang of hij hing met een 

magneet aan de koelkast.”

>
>

Op zoek naar bijzondere voorwerpen in de Juristenbuurt in Tilburg-West
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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.

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!
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 aan- 
passingen 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 

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

>
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BIJZONDERE VERHALEN
“De meesten mensen reageerden enthousiast”, gaat Inge 
verder. “Een enkeling deed niet open en bleef achter het 
gordijn. En met sommige mensen was het vanwege de 
taal lastig communiceren. Met één vrouw heb ik zelfs 
via de vertaal-app gecommuniceerd.” De verhalen die ze 
ophalen zijn fantastisch. Inge: “Een eenvoudig beeldje, 
een vaas of een simpele plant blijken dragers van de 
meest uiteenlopende, en bijzondere verhalen. Over een 
klok die al twintig jaar niet meer tikt, over herinneringen 
aan het geboorteland, over een communiekroon en 
een Mariabeeld, over een pasgeboren dochter, over 
een gitaar van een aan corona gestorven vader, over 
een Tilburgse textielspoel, Oosterse klanken en een 
kronkelende slang.” Van al die objecten zijn vervolgens 
foto’s gemaakt die als uitgangspunt dienen voor de 
kunstwerken. Die zijn de kinderen nu aan het maken. 
Vanaf 2 juli worden die schilderijen drie weken lang 
tentoongesteld achter de ramen van de bewoners die 
hebben meegedaan. 

STOUTE SCHOENEN
In die route is ook ruimte voor de expositie van 
kunstwerken die oudere wijkbewoners hebben gemaakt. 
Die expositie is in Broedplaats WIJ West. De oudere 
wijkbewoners zijn na een kennismakingsmiddag 
vier weken aan de slag gegaan met exact dezelfde 
opdracht. Toen Jessica Donders van Stoute Schoenen 
- de organisator van de workshops - werd gevraagd 
aan te sluiten bij de Buurt als Museum twijfelde ze 
geen seconde. “Met Stoute Schoenen organiseren we 
workshops voor ouderen op het gebied van kunst 
waarbij we ouderen willen prikkelen. Onder het mom van 
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan’ willen we ouderen hun talenten laten ontwikkelen 

maar ook nieuwe sociale contacten laten aangaan. Het 
liefst over de grenzen van generaties heen. We willen 
kijken hoe ouderen en jongeren nog beter met elkaar in 
verbinding kunnen worden gebracht.” 

Na de opening van de expositie op vrijdag 2 juli en de 
kunstroute die drie weken te zien blijft, is de expositie vanaf 
eind juli ook online te zien. Tegen die tijd kun je op de 
website www.debuurtalsmuseum een kaartje downloaden 
met de wandelroute langs alle schilderijen die in ramen van 
huizen in de buurt tentoongesteld staan. In 2022 gaat de 
Buurt als Museum van start in het Wandelbos. Daar doen de 
basisscholen Antares en Wandelbos mee.

De Buurt als Museum levert een bijdrage in het kader van de 
PACT-aanpak: People Acting in Community Together. Hierin 
werkt de gemeente samen met bewoners en professionele 
partners aan uitdagingen op het gebied van armoede, werk-
loosheid, scholing en gezondheid. Bewoners worden actief 
betrokken om de identiteit van hun wijk vorm te geven en 
krijgen mogelijkheden om zich te ontwikkelen op creatief  
en cultureel gebied. 

'De Buurt als Museum' laat kinderen en ouderen hun creatief 
talent ontdekken en brengt tegelijkertijd ontmoetingen tussen 
bewoners tot stand. Dit moet voor meer betrokkenheid met 
elkaar en met de wijk zorgen.

>

Soms werd een heel bijzonder voorwerp aangetroffen, zoals een slang



TE KOOP | AANGEBODEN | GEZOCHT
Dameskleding te koop, maat 40 - 42.  

Merk Bonita of zelfgemaakte kleding.  
Prijs: €15,- per stuk. 

Info via 06 138 80 079

Zwarte leren damesjas te koop,  
lang model, maat 38. Prijs €35,-. Zgan.  

Info via 06 506 10 407.

Zin in een sportief uurtje? Onder 
begeleiding krijgt u spierversterkende 
oefeningen. De lessen zijn op dinsdag-

avond van 20.00 - 21.00 uur en op 
woensdagmiddag van 14.00 -15.00 uur. 

Sportvereniging Dionysius, Beneluxlaan 2 
2, Tilburg. Wilt u een proefles volgen bel 

dan 013 536 41 16. Na 5 juli graag  
contact via 06 414 18 701.

Batterijen voor een gehoortoestel, 
Rayovac 42 stuks nr. 312 en 18 stuks 
Audika nr. 312 voor €10,-. Interesse?  

Bel dan met 06 145 39 344. 

Te koop: een paar nieuwe Berkelmans 
schoenen, laag model, niet gedragen. 
Donker grijs, maat 42. Nieuwprijs € 129,- 
nu € 65,- alsmede een winter coachjas, 
maat XXL en een hummel (jas) maat XL, 
weinig gedragen. Per stuk €20,-.  
Info via 06 219 65 523.

Aangeboden: dameskleding: nieuwe 
rokken maat 48, een jasje maat 50. Alles is 
nieuw of maar 1 keer gedragen. Komt uit 
een rookvrij en diervrij huis. 
Info na 14.00 uur: 06 174 23 150.

Legpuzzels te koop aangeboden.  
Puzzels van 1.000 stukjes van Gibson  
en Falcon en House.  
Info via 013 456 18 59.

DE DRAAD 

KWIJT ?

32  | De Draad 

Ook een gratis advertentie zetten in deze rubriek? Dan kan (schriftelijk) via redactie De Draad, 
Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg of via dedraad@contourdetwern.nl 
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DE DRAAD GEVONDEN
Kent u een gezin met kinderen tussen 3 en 10 jaar 
waarvan de ouders zeggen ‘ik hou heel veel van mijn 
kinderen, maar we zouden best samen een dagje 
weg willen, zonder kinderen’, dan biedt mevrouw 
Eijgenberger (70) misschien de oplossing. Zij wil graag 
een dagje oma zijn voor jonge kinderen. “Voor mij zijn 
alle kinderen gelijk. Ik ben een rustig en kalm type, 
kinderen voelen zich bij mij op hun gemak. Ouders 
kunnen met een gerust hart hun kinderen bij mij 
achterlaten, om zelf een dagje van elkaar te genieten.” 
Zelf is ze weduwe en heeft ze twee volwassen zoons, 
met kleinkinderen in de tienerleeftijd. “Het was 
vroeger bij ons thuis een zoete inval. Mijn zonen 
namen hun vriendjes mee, soms zat de kamer vol met 
kinderen. Bij slecht weer deden we spelletjes. Of we 
gingen naar de speeltuin of naar de bioscoop. Die 
vrolijkheid en reuring mis ik.” Daarom wil mevrouw 

Eijgenberger graag oma zijn voor kinderen. Die 
hoeven overigens niet persé uit één gezin te komen. 
“Bij slecht weer kunnen we gezellig thuis knutselen 
of spelletjes doen, bij mooi weer kunnen we met mijn 
scootmobiel of Deeltaxi erop uit. Een ijsje halen in de 
stad, naar de speeltuin, het Spoorpark of bioscoop. Ik 
kan kinderen echt een leuke dag bieden.”

Op zoek naar een oma voor een dag?  
Neem dan contact op met mevrouw  
Eijgenberger: 06 104 98 789

Heeft u ook een leuk verhaal voor deze rubriek? 
Laat het ons weten! Misschien staat uw verhaal  
de volgende keer wel in De Draad. Mail naar  
dedraad@contourdetwern.nl 

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
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DE PASSIE VAN…  
MARTIN VAN LIEMDE



Tekst & Fotografie Joep Eijkens

Talloze mensen verzamelen van alles en nog wat – van 

barbiepoppen tot kleerhangers. Sommigen besluiten 

van hun verzameling een museum te maken. Ook Martin 

van Liemde uit Udenhout zette die stap. Hij werd de 

directeur van een heus DDR-museum. Maar na vijf jaar 

viel het doek. “Er was te weinig aanloop”, meldt hij via 

de telefoon. “Maar de passie is er nog wel.”  Oftewel: we 

mogen gerust komen kijken. De 58-jarige conciërge van 

basisschool De Mortel had als kind al iets met de DDR. 

En niet alleen vanwege de postzegels die hij verzamelde. 

“Iemand heeft me ooit gezegd dat ik in de DDR geboren 

ben, daar gestorven ben en vervolgens opnieuw geboren 

ben in Udenhout. Toen ik in 1990 na de Val van de Muur 

voor de eerste keer in de DDR kwam, had ik zoiets van: 

ik herken dit –  ik voelde er me helemaal thuis. Het klinkt 

stom maar ik heb daar gewoon staan huilen.” 

TRABANTJE & WARTBURG
“Mijn eerste auto was ook een Trabantje”, vervolgt 

hij. En toeval of niet, toen hij in de krant op zoek ging 

naar een auto viel zijn eerste oog op een Trabant. Let 

wel: dat was al in 1985. De voormalige DDR werd zijn 

favoriete vakantieland. “Ik vergelijk Ossies wel eens met 

Brabanders: even de kat uit de boom kijken en dan ben 

je welkom.” Van elke vakantie nam hij DDR-spullen mee, 

van uniformen tot 'stukken IJzeren Gordijn'. Maar zijn 

topstuk is een DDR-groene Wartburg uit 1989; “Eén van 

de laatste die gemaakt zijn in de DDR maar afgebouwd 

door Volkswagen met een 1.3 motor, heel zeldzaam.” 

Waarom hij een museum begon? “Omdat ik zoveel 

spullen had en er bestond nog geen DDR-museum in 

Nederland. Inmiddels zijn het er drie.” Nee, daar is hij 

nooit geweest.

HOUT
Zijn eigen DDR-museum ging in 2010 open. “Ik was open 

als ik thuis was.” Maar het aantal bezoekers viel best 

tegen. “Zo'n honderd mensen per jaar, daarom ben ik er 

ook na een jaar of vijf mee gestopt.” Hij was er niet echt 

rouwig om. “Ik kon de ruimte goed gebruiken voor mijn 

andere hobby's. Ik zit graag in het hout en maak van 

alles; van vogelkooitjes tot een caravannetje. Momenteel 

ben ik met een ijscokar bezig.” Maar zijn mailadres 

luidt nog altijd trabant@home.nl. Trouwens, die DDR-

grenspaal heeft hij zelf gemaakt.

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

Sinds 1 januari 2021 heeft Stichting Social Energy een heuse aanwinst: 
Ontmoetingsruimte Nelson Mandelahof aan het Korvelplein 60.  

De stichting runt de exploitatie en het beheer van de ontmoetingsruimte 
zelf en wil een plek bieden aan de buurt en iedereen die behoefte heeft  

aan een samenzijn met vrijwilligers en buurtbewoners.

Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn 



Als er één zijn sporen verdiend heeft op het gebied van 
burgerinitiatieven en bewonersparticipatie, is het Stichting 
Social Energy wel. Al tien jaar timmert de stichting aan de weg 
met eenvoudige, laagdrempelige en praktische projecten als de 
Repair Shop, PC Restart, Repair Café en Buurtmoestuin Korvel. 
Met deze projecten wil de stichting positieve energie leveren en 
een stevige basis leggen voor een duurzame samenleving waar 
gelijkgestemden elkaar helpen en van elkaar kunnen leren. 

EINDELIJK EEN VASTE PLEK!
Initiatiefnemer Roland Samuels is blij met de nieuwe loot aan de 
boom. “Voorheen zat hier de Geheugenwinkel van De Wever Groep. 
Die trok zich vorig jaar terug. TBV Wonen tipte ons dat de ruimte 
vrij kwam: die kans lieten we niet liggen. We huren deze ruimte 
voor vijf jaar, met een verlenging van nog vijf jaar. Tien jaar lang 
leefden we met de stichting een nomadenbestaan in tijdelijke 
huisvestingen als wijkcentra, moestuinen en pop-up winkels. 
Eindelijk hebben we een eigen, vaste plek! Een kroon op ons werk.”

PARTICIPATIE-PROJECT MANDELAHOF
De stichting heeft wilde plannen met het Mandelahof; de 
versoepelingen van de corona-regels komen precies op het goede 
moment. Roland: “Elke dinsdag en donderdag houden we van 10.00 
uur tot 12.00 een koffie-uurtje. Bij mooi weer is het terras open 
van 12.00 uur tot 20.00 uur. We willen activiteiten organiseren als 
spelletjesmiddagen, biljart, darten, jeu-de-boules, wijkrestaurant, 
bingo, dans- en muziekmiddagen. Verder hebben we onze doe-
projecten in huis. Zoals De Repair Shop. Hier repareren we wit- en 
bruingoed tegen een kleine vergoeding. Of je kunt gebruik maken 
van PC Restart, onze laagdrempelige vraagbaak en hulp op het 
gebied van computerproblemen. Of boeken en/of dvd’s lenen in 
onze bibliotheek. Ook heeft het Missionair Service Centrum (MST) 
hier een kringloopwinkel met kleding voor €2,-” 

De stichting deelt het pand met de KBO, afdeling Korvel. Die 
organiseren activiteiten als biljarten, bingo en kaarten. Roland: 
“We willen graag met hen samenwerken. Verder kun je bij ons 
ruimtes huren voor bijvoorbeeld yoga of een schilderclub. Maar 
we staan vooral open voor de ideeën die bezoekers en vrijwilligers 
zelf aandragen. Wat missen zij in ons aanbod? Past het in onze 
doelstelling, dan voeren we het idee samen uit. Zo wordt deze plek 
een participatie-project waar iedereen zich veilig en rustig voelt.” 

EEN STUKJE PARADIJS IN DE KORVEL
Op nog geen vijftig meter afstand van het Mandelahof bevindt 
zich een ander project van Social Energy, Buurtmoestuin Korvel. 
Dit is de voormalige kloostertuin van de Korvelsekerk. Roland: “Hier 
kunnen buurtbewoners en vrijwilligers naar hartenlust tuinieren 
in de groente-, kruiden- en bloementuin. En ze kunnen meedoen 
aan activiteiten als forellen roken, bloemschikken en imkeren 
van stadsimker Marcel Horckx. In de buurtmoestuin hebben we 
een eetclub: zij koken met biologische groente en fruit uit eigen 
tuin. De eetclub is razend populair bij buurtbewoners en groeit 

>
>



> uit zijn jasje. Deze kunnen we nu verplaatsen naar het 
Mandelahof. Daar plukken de bewoners de vruchten van. 
Die waren hier nog nooit geweest en wisten niet wat ze 
zagen: een stukje paradijs in de Korvel.”

WE KENNEN GEEN DREMPELS
Rondom het Mandelahof wonen veel senioren. Die 
bezoeken de ontmoetingsruimte frequent. Roland: “We 
hebben echter van TBV Wonen de opdracht meegekregen 
om de ontmoetingsruimte te verjongen. Daarom hebben 

we dartborden en een voetbalspeltafel aangeschaft. 
Zodat we competities kunnen houden met jongeren en 
ouderen. Iedereen is hier welkom: jong, oud, arm, rijk, 
alle nationaliteiten. We kennen geen drempels. Naast 
armoede- en eenzaamheidsverlichting, richten we ons op 
nabuurschap. Moet je naar het ziekenhuis? We brengen 
je wel even. Moet je een schilderijtje ophangen? We 
boren een gaatje en hangen hem meteen voor je op. Een 
community als het Mandelahof houdt mensen fit, gezond 
en langer sociaal en zelfredzaam. En is in zekere zin een 
bezuinigingsmaatregel op de zorg. Met eigen vervoer, met 
biologische groente uit eigen tuin, blijven mensen langer 
gezond. Omdat we zelfvoorzienend zijn, kunnen we de 
prijzen laag houden. Hoe gezond en goedkoop wil je het 
hebben?” 

DE BUURT WORDT STERKER 
Op 28 en 29 mei jongstleden was het weer NL Doet 
van het Oranje Fonds, de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Hierbij krijgt vrijwilligerswerk de volle 
aandacht en steekt iedereen die dag de handen uit de 
mouwen. Zo ook bij het Mandelahof. Vrijwilligers van 
Social Energy en teamleden van wijkcentrum De Nieuwe 

Stede maakten de jeu-de-boules baan schoon, snoeiden 
de tuin en schilderden de tafels. Buurtondersteuner 
Jacoline Pijl van ContourdeTwern juicht dit initiatief erg 
toe: “Een fantastische ontmoetingsplek, dicht bij huis met 
een sociale inslag omdat er zoveel combinaties mogelijk 
zijn: de moestuin, de ontmoetingsruimte, samen eten. 
Als buurtondersteuner heb ik hier geen grote rol, de 
mensen doen het al zelf. Ik kan wel andere mensen hieraan 
verbinden, zoals bezoekers van wijkcentrum Nieuwe Stede. 
Die vinden op deze manier beschutting op twee plekken. 

De buurt wordt sterker, immers …hoe meer kassa’s, hoe 
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meer prijzen.”  Aurora van Schijndel, centrum coördinator 
van wijkcentrum Nieuwe Stede beaamt dat: “Ik zie zeker 
mogelijkheden tot samenwerking. Bijvoorbeeld samen 
koken met groente uit de buurtmoestuin. We willen ook 
ons dakterras en buitenruimte vergroenen. Daar kunnen 
de vrijwilligers van Social Energy ons mee helpen. Ondanks 
dat we dezelfde activiteiten hebben, hoeft dat elkaar niet te 
bijten. We kunnen elkaar juist versterken. Het is toch heerlijk 
dat wijkbewoners straks op twee plekken terecht kunnen. 
Dat het maar een mooie, sociale zomer mag worden.”

Wil je ook bezoeker of vrijwilliger  
worden van de doe-projecten van  
Social Energy? Neem dan contact op via  
www.stichtingsocialenergy.nl of stuur een 
mail naar info@stichtingsocialenergy.nl 

Stichting Social Energy werkt samen met  
MST, TBV Wonen, KBO en ContourdeTwern.
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WAT U NOG MOET WETEN 
Dit is De Draad nummer 3, 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

BEZORGERS IN TILBURG GEVRAAGD
Ben je graag buiten, houd je van wandelen of wil je gewoon wat  
bijverdienen? Word dan bezorger van De Draad. Voor de editie van  
2 oktober komen er twee bezorgwijken in Tilburg vrij. Een wijk van  
ca. 1.000 adressen en een wijk van ca 2.100 adressen. Bij voldoende  
interesse van bezorgers kan de laatste wijk ook worden opgesplitst. 
Je mag een week over de bezorging doen. Voor de wijk van 1.000 
adressen staat een vergoeding van ca €75,-; voor de wijk van 2.100 
adressen een vergoeding van ca. €157,- of wanneer deze wordt  
opgesplitst een bedrag naar rato. Heb je interesse of wil je meer  
informatie? Mail dan naar brigitteschoggers@contourdetwern.nl

DE VOLGENDE DRAAD
De vierde editie van De Draad in 2021 wordt verspreid tussen  
2 en 9 oktober. De kopij voor die editie sluit op vrijdag 27 augustus.  
Wilt u De Draad niet meer ontvangen, mail dan uw naam en adres  
naar dedraad@contourdetwern.nl  

DE JUISTE OPLOSSING
van de puzzel in De Draad nummer 2 (2021) was: DE NATUUR LOOPT UIT 
MAAR IS NOOIT TE LAAT. De twee gelukkige prijswinnaars zijn mevrouw  
S. van Turnhout uit Udenhout en mevrouw R. van Heeswijk-Gralke uit Tilburg.

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE PRIJS! 
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Wil je ook bezoeker of vrijwilliger  
worden van de doe-projecten van  
Social Energy? Neem dan contact op via  
www.stichtingsocialenergy.nl of stuur een 
mail naar info@stichtingsocialenergy.nl 

Stichting Social Energy werkt samen met  
MST, TBV Wonen, KBO en ContourdeTwern.



ContourdeTwern organiseert de hele
zomer leuke activiteiten bij u in de buurt.
Meer informatie over het programma? Vraag ernaar in uw
wijkcentrum of kijk op de Facebookpagina van uw wijkcentrum.

contourdetwern.nl
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