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RUBRIEKEN

Beste lezer,

De verscherpte coronamaatregelen zijn alweer een paar 
weken geleden ingegaan. Net als vorig jaar rond deze 
tijd. Steeds maar weer moeten we onszelf schikken naar 
veranderende omstandigheden; er wordt een groot 
beroep gedaan op ons aanpassingsvermogen. En iedere 
keer blijkt de realiteit dan toch weer nét iets anders 
dan gedacht of gehoopt. Dan komt het aan op onze 
veerkracht.  

Die veerkracht wordt in deze editie van de Draad 
een paar keer mooi in beeld gebracht. Zoals in het 
aangrijpende verhaal van Barbara Robben die ondanks 
haar ongeneeslijke vorm van borstkanker moedig 
doorgaat met ‘gewoon leven’ en er iedere dag iets 
moois van maakt. Of in het verhaal van Aran die met 
een klein steuntje in de rug uit een diep dal is gekropen, 
weer weet aan te haken, en de toekomst positief in ziet. 
Mooi om te zien, dat je soms met een relatief kleine 
inspanning - en de zaken nét iets anders aan te pakken 
- toch een groot verschil voor mensen kunt maken. De 
Taalmaatjes van Traverse doen dat ook. Met een paar 
uur vrijwilligerswerk per week zorgen zij ervoor dat 
mensen weer meer kansen krijgen om mee te doen in de 
maatschappij.  

Als individu moeten we onszelf steeds aanpassen, 
maar als samenleving moeten we dat ook. Op de korte 
termijn, én op de langere termijn. Want hoe richt je 
bijvoorbeeld de voorzieningen van je stad of dorp nú 
in, als je weet dat het aantal 65+-ers over twintig jaar 
is verdubbeld? Waar moet je dan rekening mee houden? 
Qua woning- en zorgaanbod? Gemeente Tilburg is daar 
al druk mee bezig. En de opstellers van het Manifest 
Ouderen 2030-2040 kijken daar scherp op mee. En 
willen sommige dingen nét iets sneller of anders 
uitgevoerd zien. Mooi dat die ruimte er is.  

Veel leesplezier, let goed op jezelf en elkaar, en vraag 
gerust om een zetje als je dat nodig hebt. Of deel er 
juist één uit als je in de gelegenheid bent. Fijne dagen 
en tot in het nieuwe jaar.

Etiënne van Breugel
Hoofdredacteur

INHOUD
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 Je bent eind 70 en je hebt je hele leven keihard gewerkt. 
Waarvoor je de wereld hebt over gereisd. En als je thuis was 

ondernam je de leukste dingen met je gezin en vrienden. 
Stel je voor. Je bent eind 70 en nu heb je COPD die elke dag 
meer van zich laat horen. De stuurstoffles staat dichterbij je 
dan je eigen partner. Je ziet je partner zich heel veel zorgen 

om je maken. En door stress en angst die jullie allebei 
voelen, raken jullie steeds minder in gesprek en meer in 
gekibbel. Je ziet dat je vrouw overloopt, het teveel wordt. 

Maar ze durft niet naar buiten. Om jou. Dat is zo ontzettend 
pijnlijk. En doet heel veel verdriet. Zonder haar kun jij niet 
meer thuis wonen, je bent volledig afhankelijk geworden 

van je vrouw.

Deze meneer en mevrouw heb ik vandaag ontmoet. Samen 
met een longverpleegkundige was ik op intakegesprek. 

In het begin ging het over meneer, maar we zagen al snel 
dat de meest urgente hulp om mevrouw ging. Een mantel-
zorger die op omvallen staat. Gelukkig liet ze haar zorgen 

horen aan ons. En bijzonder dat wij van Thebe met haar op 
zoek kunnen naar verlichting van taken en ondersteuning. 
Want zonder zijn mooie partner zou deze mooie meneer 

van eind 70 niet meer thuis wonen. Op de plek waar hij het 
liefste is. Waar wij allen het liefste wonen. Want daar zijn wij 

onszelf. Onze kleurrijke zelf.

DAGBOEK VAN EEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

STEL JE VOOR...

0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

Maria, de wijkverpleegkundige

van Thebe

WWW.LAPOUBELLE.NL

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

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

voor verhuur of verkoop. 

En maken daarna andere mensen weer blij 
met uw spullen!

geeft u ons 
een tweede leven 
via La poubelle?

ÓÓK BOEDELRUIMINGEN

INFO: 013 543 92 22

Goederenbank

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



De Draad |  5  

 
UITVAART 
TOT LEVEN
BRENGEN
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Tekst Hans Peters | Fotografie Eredivisie CV | Toin Damen

Een uitvaart is tegenwoordig 
meer dan alleen een dienst, 
begrafenis of crematie met 
koffie en cake. Er is meer 
aandacht voor het persoonlijke 
aspect, er is ruimte voor 
een eigen invulling en het 
leven wordt gevierd. De 
natuur speelt daar een steeds 
belangrijker rol in. Op bezoek 
bij Natuurbegraafplaats  
De Utrecht.
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Natuurbegraven is in Nederland een fenomeen 
dat in opkomst is. Hierbij wordt de overledene 
letterlijk in een natuurgebied begraven. Het 
lichaam keert op natuurlijke wijze terug naar 

de bron, voedt de bodem van de natuur en wordt 
teruggegeven aan de aarde. De cyclus van leven en 
dood is rond. Voor veel mensen een prettige gedachte. 
Joyce Sengers, oprichter van Natuurbegraafplaats De 
Utrecht in Esbeek, knikt instemmend. “De kracht van de 
natuur is bijzonder. En de natuur is van iedereen. Wie 
hier begraven ligt, heeft eeuwige rust en leeft voort 
in de natuur. Sterven is immers een onderdeel van de 
kringloop van het leven. Niemand weet wat hierna 
komt. De bomen op de natuurbegraafplaats worden 
groter, beschermen je. Nabestaanden die het graf 
bezoeken voelen op deze harmonieuze en inspirerende 
plek de helende kracht van de natuur. Het is fijn om hier 
te vertoeven, één te zijn met de natuur en te voelen dat 
alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.” 

VIND JE PLEK  
Natuurbegraafplaats De Utrecht is 27 hectare groot en 
ligt tussen Esbeek en Reusel op Landgoed De Utrecht, 
een van oorsprong productiebos, dat een eeuw 
geleden eigendom was van verzekeringsmaatschappij 
De Utrecht. Die verkocht het hout als stuthout voor de 
Zuid-Limburgse steenkolenmijnen. In een golfkarretje 
maken we een tour over het terrein, langs de vijf 
landschapstypen van natuurbegraafplaats De Utrecht. 
Er is net een dienst geweest, de bloemstukken zijn 
daar de stille getuigen van.  We komen langs het 
schaduwsoortenbos. Joyce: “Hier voelen overleden en 
bezoekers zich verbonden met de aarde. In het donkere 
bos voelen zij zich veilig en geborgen.” 

Achter in het bos bevinden zich de oudere graven, 
die zijn overwoekerd met mos en vingerhoedskruid. 
Joyce: “Je ziet bijna de graven niet meer, en dat is ook 
de bedoeling. Het idee is dat je opgaat in de natuur.” 
Vervolgens langs het lichte houtsoortenbos. “Hier 
voel je het open karakter en frisse sfeer. Het blad geeft 
licht door van de hemel, daar word je vanzelf naartoe 
getrokken.” 

Door het broekbos stroomt de Duivelrijtseloop. Die 
viert in het najaar hoogtij, waardoor de gagel welig 
tiert. In het berkenbos krijg je troost van de ‘witte 
wachters’, vooral bij somber weer. Daarna naar de 
steencirkel, een soort Stonehenge. Hier worden 
spirituele uitvaarten gehouden in de open lucht. En als 
laatste de heide, hier waan je je bijna op een savanne. 
Een bron van ruimte, lucht en zon. Natuurbegraven is 
zo oud als de weg naar Rome.  

Elke gemeenschap heeft zijn eigen uitvaartrituelen. Waar 
de ene gemeenschap aan een sobere begrafenis met vaste 
tradities hecht, viert een andere het voorbije leven juist op 
een heel uitbundige manier. Uitvaartondernemingen zijn 
tegenwoordig volledig toegerust op verschillende manieren 
van afscheid nemen. Onze eigen katholieke en protestantse 
uitvaarten kennen we natuurlijk allemaal, maar hoe zit dat 
bij andere gemeenschappen?

ISLAMITISCH
Allah geeft het leven, Allah neemt het leven. Na vaststelling 
van de dood wordt het lichaam ritueel gewassen door 
iemand van het eigen geslacht. De overleden moet met het 
hoofd richting Mekka worden begraven, binnen 24 uur na 
het overlijden. Dit ritueel is in strijd met de Nederlandse 
begrafenisregels waar de wet stelt dat een lichaam 36 uur 
boven de aarde moet blijven. Gelukkig kan er voor dit 
specifieke geval een ontheffing aangevraagd worden.  
De plechtigheid is doorgaans sober. 

Denk aan de hunebedden, maar ook aan de 
oorspronkelijke inwoners van Amerika. De Navajo 
geloofden in animisme, waarbij het hele universum 
leeft en alles met elkaar is verbonden. Mens is dier 
is berg is rivier. De doden werden in begraafbomen 
opgehangen. Daarmee hadden beren en wolven vrij 
spel. Joyce: “En zo’n Tibetaanse luchtbegrafenis (zie p.7) 
klinkt luguber, maar is wel een natuurbegrafenis in zijn 
puurste vorm. Via de lucht word je weer opgenomen in 
de kosmos. Hoe animistisch wil je het hebben?” 

MET EN VOOR DE NATUUR BEGRAVEN
Natuurbegraven is ook minder belastend voor het 
milieu. Bij het begraven worden de natuur en het 
milieu ontlast en zo min mogelijk verstoord. Het graf 
wordt bijvoorbeeld op een speciale manier gedolven 
en er worden uitsluitend natuurlijke en afbreekbare 
materialen gebruikt voor de kist, wade, urn of 
grafteken. Joyce: “De rouwboeketten zijn onbespoten. 
Je kunt zelfs bloemen plukken in onze eigen pluktuin. 
Met het natuurlijk materiaal gaan we uit van de 
vergankelijkheid van de vier seizoenen. Een plek op 
onze begraafplaats is je laatste kans om een zo klein 
mogelijke footprint achter te laten. ” 

Eeuwigdurende grafrust is gegarandeerd (zie p.7). En 
wie een graf koopt bij De Utrecht, ziet de opbrengst 
volledig ten goede komen aan de natuurontwikkeling 
van de begraafplaats. Joyce: “In feite word je met 
én voor de natuur begraven. Het is toch een mooie 
gedachte dat je na je dood een steentje bij kunt dragen 
aan natuurontwikkeling. We willen dat dit terrein er 
precies weer zo uit ziet, als een eeuw geleden.” 

RESPECT EN LIEFDE VOOR DE NATUUR
Joyce heeft sprankelende en kleurrijke voorbeelden 
van begrafenissen op De Utrecht. Joyce: “Een man  
hield erg van muziek en vrije dansbeweging. Tijdens 
zijn uitvaart dansten mensen op de hei en tussen 
de bomen op zijn favoriete muziek. De Latijns-
Amerikaanse band ging voorop aan de stoet, het deed 
me denken aan een jazzbegrafenis in New Orleans.”  

Op 19 december houdt natuurbegraafplaats  
De Utrecht de Midwinterviering, een Keltisch feest. 
Joyce: “We vieren de zonnewende; het wordt weer 
langer licht. Langs de paden en op de graven zetten 
we lichtjes en kaarsen en herdenken we de doden. 
Het gedachtegoed van de oude Kelten met zijn 
natuurwetten en rituelen staat dicht bij onze ideologie 
met respect en liefde voor de natuur. Dat willen we 
naleven, doorleven en doorgeven.”

SPIRITUEEL
Bij spirituele uitvaarten ligt de focus op een vorm van 
afscheid, waarbij de geest overgaat naar een andere astrale 
dimensie. De uitvaart staat in het teken van licht en liefde. 
Bezoekers zetten de overledene in het licht tijdens het 
aansteken van een kaars of staan hand in hand rond de kist. 
Het helpt de overledene over te gaan naar het licht. Soms 
wordt in een wensboom een kaartje gehangen, hiermee 
wordt het aardse leven afgesloten.  

SURINAAMS
Een Surinaamse uitvaart is een groot feest. Surinamers willen 
dansend naar hun graf gebracht worden. Want, bij dansen 
denk je niet aan pijn en verdriet en kan de ziel vrolijk het 
lichaam verlaten. Dus iedereen danst, praat, zingt, lacht en 
eet. Zowel bij de nachtelijke dodenwake, de uitvaart zelf en 
de acht dagen rouw daarna. Na die acht dagen wordt het 
raam opengezet en kan de geest het huis verlaten. 

TIBETAANS, BOEDDHISTISCH  
EN HINDOESTAANS
Wel eens gehoord van een Tibetaanse luchtbegrafenis? 
Hierbij wordt het lichaam op een grafheuvel in stukken 
gehakt, waarna de gieren met de lichaamsdelen aan de haal 
gaan. Chinezen geven de overlevende geestengeld, zodat 
hij in het hiernamaals zijn fortuin kan vergaren. En tijdens de 
begrafenis mag je nooit een paraplu opsteken: daarin kan 
een kwade geest zich verschuilen. Een Hindoestaans gebruik 
is dat de oudste zoon de mond van de overledene aanraakt 
met een brandend kommetje klei (diya). Deze Kus van de 
Dood staat symbool voor de crematie. Nabestaanden gooien 
bloemblaadjes, kruiden en geurwater op het lichaam en de 
oudste zoon schuift de kist in de oven.

>
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ELKE CULTUUR 
ZIJN EIGEN UITVAART

Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn



8  | De Draad 

TAALMAATJES
BIJ TRAVERSE

Sinds 2019 zet Traverse Taalmaatjes in. De vrijwillige Taalmaatjes helpen cliënten 
een paar uur per week met lezen, schrijven en spreken; of één van die drie. Vaak 

gebeurt dat bij alledaagse dingen, zoals koffie drinken, een wandeling maken,  
boodschappen doen of televisiekijken. De winst is tweeledig. Het zelfvertrouwen 

van de cliënten krijgt een boost, en ze burgeren makkelijker in. De Taalmaatjes doen 
op hun beurt ervaring op en leveren zo een zinvolle bijdrage aan de samenleving.

Medina Berinde is sinds januari van dit jaar een 
Taalmaatje. Een paar uur per week helpt ze  
Conchita uit de Dominicaanse Republiek en Leyla  
uit Afghanistan om het Nederlands machtig te 
worden. Medina: “Mijn moeder was taalmaatje van 
een Syrisch gezin. Ik kreeg het eigenlijk met de  
pap-lepel ingegoten; dit werk zit me in het bloed.  
Met Leyla en Conchita praat ik veel. We oefenen 
vooral zinnen. Hierdoor kunnen ze een beetje  
beter integreren in onze samenleving.”

MEER DAN ALLEEN STAMPEN
Conchita en Leyla klopten allebei vanuit een 
ongunstige thuissituatie bij Traverse aan. Conchita 
had problemen met haar ex; ze verkeerde in 
armoede en kwam op het verkeerde pad terecht. 
Leyla raakte geïsoleerd omdat ze alleen in contact 
kwam met Afghaanse mensen. Daardoor spreekt 
ze onze taal slecht. Medina: “Naast het oefenen van 
Nederlands, probeer ik voor Leyla de maatschappij 
toegankelijk te maken. Taal leren is meer dan alleen 
woordjes stampen. Ik help haar bijvoorbeeld met 
de voorbereidingen van de inburgeringscursus, 

PRIMA VOORBEREIDING 
Medina studeert Communicatie op Fontys en 
irriteert zich soms aan de neerbuigende houding van 
medestudenten ten aanzien van kwetsbare personen 
in de maatschappij. “Niet iedereen heeft hetzelfde 
geluk in het leven, ben je bewust van je privileges. 
Als ik klaar ben met mijn master, wil ik voor een 
maatschappelijke organisatie werken die zich inzet 
voor de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen.” 
Een nobel streven. Haar werk als Taalmaatje is alvast 
een prima voorbereiding hierop. 

LIESBETH IS TAALMAATJE
Liesbeth van der Kuijlen is Taalmaatje van vluchteling 
Janice uit Ghana. Liesbeth: “Zelf ben ik dol op taal; ik 
ben er ook goed in. Ik heb de studie Internationaal 
Recht afgerond op de Universiteit van Tilburg en wil 
nu via deze vorm van vrijwilligerswerk iets betekenen 
voor kwetsbare personen en tegelijkertijd met taal 
bezig zijn. Als Taalmaatje sla ik twee vliegen in een 
klap.” Liesbeth leert Janice de Nederlandse taal 
door te oefenen met lezen en te schrijven; samen 
vervoegen ze bijvoorbeeld werkwoorden. Liesbeth: 

leer haar een brief van de belasting te lezen of 
ga mee als ze naar de instanties moet voor een 
verblijfsvergunning. Stap voor stap kijken we wat 
er voor haar nodig is om te functioneren in de 
samenleving. Dat geeft mij voldoening en haar 
zelfvertrouwen. Ondertussen leert ze mij Afghaanse 
producten kennen in de supermarkt. En praat ze in 
het Nederlands honderduit over haar kinderen. Haar 
zoon gaat binnenkort trouwen. Daar kijkt ze erg naar 
uit.” 

NEDERLANDS EN SPAANS
Ook met Conchita heeft ze een bijzonder contact. Al 
is het alleen maar omdat ze allebei uit Zuid-Amerika 
komen. Medina: “Conchita komt uit de Dominicaanse 
Republiek, ik uit Colombia. Dat schept een band. 
Ze is in Medellín geweest, mijn geboortestad. We 
oefenen de taal zowel in het Nederlands als in 
het Spaans. Zo leer ik ook een beetje de taal van 
mijn thuisland. In het Nederlands bespreken we 
haar levensverhaal. Ik luister met begrip, zonder 
vooroordeel. Gelukkig gaat het beter met haar; ze is 
vrijwillig kok bij De Bron, het eetcafé van Traverse.” 

Tekst Hans Peters | Fotografie Pixabay

>

>

>
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De personen op de foto komen niet voor in het artikel
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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

Meer dan een maaltijd

Gemak bestellen? Het kan! 
Bestel een proefpakket van 
3 maaltijden voor maar € 15,00 
en laat deze lekker (gratis!) bij 
u thuisbezorgen door Edwin en 
Marina Smits. Gemakkelijker kan 
niet! Probeer het nu zelf! 

KipsatéErwtensoepRunderhachee

Spaghetti RunderlapjeKip cordon bleu

Een greep uit 
ons assortiment:

   Edwin 
& Ma rina

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

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

Maak juist nu je 
weerstand sterk 

met Qigong! 

De meest effectieve bewegingsleer in 
de wereld voor een betere weerstand 

en sterke gezondheid. Gemakkelijk  
te leren, ook door senioren!  

En bovendien heerlijk om te doen.  
Probeer een gratis proefles.  

U zult er geen spijt van krijgen! 

Bezoekadres Groeseindstraat 91, Tilburg
Bekijk ons lesaanbod op 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.
 

Wil je Taalmaatje bij 
Traverse worden?  
Neem dan vrijblijvend 
contact op met Monique 
Hommel (coördinator  
vrijwilligers) voor  
een oriëntatiegesprek, 
telefoonnummer  
013 - 205 51 00, 
vrijwilligers@ 
smo-traverse.nl

 

WAT BRENG JE MEE ALS TAALMAATJE BIJ TRAVERSE?

- Affiniteit met de doelgroep;

- Goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden  
 in het Nederlands;

- Een respectvolle en geduldige houding; en certificaat  
 Taalmaatje of de bereidheid deze gratis cursus van 5 
 dagdelen bij het ROC Tilburg te volgen.

WIE EN WAT BEN JIJ ALS TAALMAATJE?

- Betrouwbaar en flexibel; 
- Assertief;

- Beschikbaar voor tenminste  
 en half jaar voor 1,5 tot 2 uur per week.

WAT KRIJG JE ALS TAALMAATJE? 

- Een fijne werkomgeving;

- Goede samenwerking met een vast contactpersoon; 

- Een verzekering tegen ongevallen;

- Een interessant scholingsaanbod;

- Een leuke werkplek voor studenten om zich  
 in te zetten als vrijwilliger;

- Een goede referentie voor werkzoekenden;

- Indien wenselijk een getuigschrift.

“Janice heeft een dochter van zes en leeft in een klein 
wereldje, met alleen maar Ghanese familie om zich 
heen. Ze is onzeker, ondanks haar grote woordenschat. 
Praten vindt ze nog moeilijk. Dus oefenen we veel 
met gesprekken. Laatst complimenteerde ik haar met 
een spraakbericht op WhatsApp. Haar Nederlands is 
veel beter dan ze zelf denkt. Die complimenten geven 
haar zelfvertrouwen.” Liesbeth probeert Janice ook de 

Nederlandse cultuur en gewoonten uit te leggen en bij 
te brengen. “Zoals punctualiteit, iets wat in Afrika wel 
eens ontbreekt,” lacht Liesbeth. “Dit soort zaken werken 
in haar voordeel. Door veel te praten met Nederlanders, 
en zich de taal eigen te maken, wordt ze zelfredzamer. 
Ze komt dan uit haar bubbel en weet beter waar ze 
voor welke informatie terecht kan. Dat komt haar 
inburgeringsproces alleen maar ten goede.”

TAALMAATJES
BIJ TRAVERSE

De namen van de clienten in het artikel zijn gefingeerd.
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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 bezoeken we een 
wel heel bijzondere locatie: Marianne 
Hendriks en haar man Marc wonen 
in de tot appartementen verbouwde 
Theresiakerk; een top ervaring!

“Zo gezegend dat wij  
hier mogen wonen!”

De Draad |  13  

de argeloze betreder. Kille kerksfeer? Verre van. Imposant, 
enorm uitgestrekt en tegelijk warm en knus met grote 
meubelen in de centrale zithoek en verstopte zithoekjes 
her en der. Een prachtig portret van Frida Kahlo aan de 
wand. Met glas-in-loodramen en de karakteristieke bogen 
van een kerkgebouw. En een originele biechtstoel die nu 
dient als een soort opbergruimte. Marianne: “We hebben 
natuurlijk allemaal nieuwe en grote meubelen moeten laten 
aanrukken want wat we hadden viel hier in het niet, zoals 
een enorme kast die slechts in twee delen naar binnen kon. 
We moesten groot leren denken. Die grandeur went niet, 
nee. Ik vind het iedere dag nog zo mooi, zoals dat daglicht 
door de glas-in-loodramen valt, bijvoorbeeld.”

SAMEN IN DE KAPEL
Een blikvanger is ook de voormalige kapel: het altaar, de 
verbindende factor tussen de zes huishoudens, bedoeld 
als gemeenschapsruimte. De zes vormen samen de VVE, de 
Vereniging van Eigenaren. Marianne: “Zo moeten wij nu de 

glas-in-loodramen vervangen want glas-in-lood slijt. Zie 
de veertien meter hoge steiger in de kapel. Als bewoners 
zijn wij bewust van het voorrecht hier te wonen. Niet alleen 
hebben wij de plicht om de kerk goed te onderhouden, 
want het is een belangrijk monument voor de gemeente, 
maar wij willen ook iets terug doen voor de wijk.” Zo zijn 
er opruimacties in de wijk, burendag werd van hieruit 
georganiseerd, wandelingen met collega´s door de wijk, en 
lezingen in de kapel met als afsluiter een Schrobbelertje. 
 

WONEN IN THERESIA
Zijn er  ook nadelen verbonden aan het wonen in 
zo´n immense ruimte? Hoe zit het bijvoorbeeld met 
de stookkosten? Marianne: “Zelfs die vallen mee, we 
zitten op het niveau van een hoekwoning.” Er is dan ook 
vloerverwarming én spouwmuurisolatie; dubbel glas 
bekroont het geheel. Men denkt na over warmtepompen. 
En de bewoners zouden graag zonnepanelen op het 
leien kerkdak zien om hun bijdrage te leveren aan de 
energietransitie.  Het zit erin dat dat mogelijk is. Zoals 
zoveel ondervraagden in deze rubriek is ook Marianne 
gecharmeerd van de Spoorzone, het Spoorpark en de 
Piushaven maar Tilburg is zeker voor verbetering vatbaar.

“Ten eerste irriteer ik me enorm aan die bergen afval overal. 
Ongelooflijk wat mensen achterlaten aan zakjes, flesjes en 
pakjes. Dat is hier in Tilburg erger dan in andere steden! 
Ik heb dan ook diep respect voor professionals die zich 
beroepshalve hiermee bezighouden zoals BAT en Diamant. 
Ook daarom houden wij ons bezig met opruimacties in de 
wijk. En ook met de gemeente Tilburg hebben wij een goede 
samenwerking. Als hoeders van een rijksmonument, maar 
ook omdat ik zelf zo riant woon zou ik ze op het hart willen 
drukken om iets  te doen aan de huidige woningnood.”

Het wonen in de wijk  bevalt haar goed: “Theresia is een 
mooie wijk; divers, groen, heel actief en betrokken. Er 
vinden hier veel activiteiten plaats rondom de Stadstuin 
Theresia. Als bewoners zijn we nog zoekende naar de 
mogelijkheden om de kapel beter toegankelijk te maken 
en nog meer te benutten voor de wijk. Wat tevens ideaal 
is: je zit hier op loopafstand van het centrum en het station 
en toch hebben we door de ligging en de isolatie totaal 
geen geluidsoverlast; zelfs niet in de zomer in de tuin.” Daar 
waar aan de voorzijde de heilige Theresia waakt; over de 
hoofdingang maar ook het naastgelegen parkje…

VOOR DE DRAAD ERMEE

De driebeukige kruiskerk uit 1929 werd in 1998 verbouwd 
tot zes appartementen; kerkdiensten maakten plaats 
voor woningen. En in 2017 werden Marianne (63) 
verpleegkundige neonatologie, en haar man Marc, 
ziekenhuisdirecteur, de fortuinlijke bezitters van een 
woonoppervlak van 400 m2 van majestueuze allure. 
Marianne woont al vele jaren in Tilburg: “We hebben hier 
altijd met veel plezier gewoond. Eerst in De Reeshof waar 
we veel vriendschappen aan over hebben gehouden en 
vervolgens in De Reit, in een twee-onder-een-kapwoning, 
vlak bij de universiteit. Dat gaf veel reuring en daar hou ik 
van. Maar op een gegeven moment sta je voor de keuze: 
gaan we deze jarenzestigwoning grondig verbouwen of 
gaan we voor iets nieuws!”  

GROOT LEREN DENKEN
In 2017 werd deze unieke woning aangeboden. Marianne: 
”Een appartement met een tuin, een kans uit duizenden!” 
Het appartement roept een enorm Wow! gevoel op bij 
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ARANS HOOP 
OP VETTE JAREN Tekst en fotografie Hans Peters 

“Mijn ouders hadden een slecht huwelijk, veel 
spanning thuis”, begint Aran zijn verhaal. “In 2001 
zijn ze gescheiden. Daarna moest mijn moeder van 
een bijstandsuitkering rondkomen. Geen vetpot. 
Er was geen geld voor vakantie of pretpark. En ik 
werd op school gepest. Ik was altijd de langste, en 
met mijn rode haar was ik natuurlijk een vuurtoren.  
Mijn versleten, neppe merkschoenen maakten de 
situatie niet makkelijker.” 

Aran blikt terug op een jeugd waarin een heleboel 
dingen niet vanzelfsprekend zijn. En waarin een 
heleboel dingen misgaan. Maar Aran kijkt vooral 
ook naar het nu. En laat zien hoe hij via hulp en 
de redactie van IxegWaxie, een muurkrantproject 
in Tilburg-West, stappen maakt en vooruitkomt. 
Aran wil anderen inspireren met zijn openhartige 
verhaal, moed inspreken.

OP STRAAT GEZET
Aran heeft sinds zijn twaalfde een slaapstoornis. 
Eerder heeft hij al de diagnose PDD-NOS 
gekregen, een subtype autisme. Het LWO 
(leerwegondersteunend onderwijs) beviel hem 
op zich goed dankzij de individuele aandacht, 
maar die slaapstoornis…. Aran: “Overdag was 
ik moe, ’s nachts lag ik wakker. Ik heb nog twee 
vervolgopleidingen gedaan maar die heb ik door 
die slaapstoornis niet afgemaakt. Het lukte me 
maar niet om op tijd te komen. Daarvoor kreeg ik 
zelfs via HALT een taakstraf. Mijn moeder stelde 
me voor een ultimatum: of werken of naar school. 
Uit pure radeloosheid zette ze me uiteindelijk op 
straat. Omdat ze me vaak wakker maakte, maar me 
niet uit bed kreeg. Ik lag namelijk de hele nacht te 
staren en sliep dan pas net. En dan werd ik dus heel 
boos op haar. Ze wist niet welke hulp ik nodig had. 
Niemand nam mijn slaapstoornis serieus.”

IN EEN DIEP DAL
Aran woont nog even bij zijn grootouders, en gaat 
aan de slag als helpdeskmedewerker. Even later 
huurt hij een eigen kamer. Omdat hij met headset 
op in slaap valt, wordt hij ontslagen. De uitkering die 
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> hij vervolgens krijgt, is bij lange na niet genoeg om van te 
leven: de oorsprong van zijn armoede.  Hij is onder de 23, 
en zijn uitkering is lager dan zijn huur. Door nalatigheid 
van zijn casemanager en omdat zijn ouders niet op de 
hoogte waren is de situatie tamelijk hopeloos. Maar… 
door een administratieve fout van de huisbaas hoeft hij 
geen huur te betalen. Die stond namelijk op naam van een 
andere huurder. Aran: “Ik was tegelijkertijd doodsbang 
dat de fout van de huisbaas ontdekt zou worden. Ik 
betaalde ook de zorgverzekering, telefoonabonnement en 
studiekosten niet. De schuld liep op tot duizenden euro’s. 
Die ben ik nu nog aan het afbetalen!” 

UITZICHTLOZE SITUATIE
Aran vlucht naar zijn tante. Daar woonde hij twee jaar.  
Via een studentensite vond hij uiteindelijk een kamertje 
van 11m2 in Oud-Noord. Voor €285,- per maand. Aran:  
“Ik had nog steeds veel stress. Was bang dat schuldeisers 
me zouden vinden. Door alles stress kreeg ik hevige 
rugpijn en lag soms een week in bed. Ik vervuilde mijn 
kamer. Ik zat twee jaar in een  uitzichtloze situatie. Was 
extreem vereenzaamd, durfde niemand binnen te laten en 
zette mijn verstand op nul. Ik was depressief.”

ROOKMELDERS ZIJN DE TRIGGER
De trigger om hulp te zoeken kwam toen de huisbaas 
aankondigde de rookmelders te gaan vervangen. Aran: 
“Dan zou de huisbaas naar binnen moeten en de troep 
zien. Ik ben hulp gaan zoeken bij de Toegang om mijn 
kamer op te ruimen en vluchtte naar mijn tante, mijn 
rots in de branding. Die hulp kwam echter drie maanden 
te laat. Ik had de huisbaas al geld gegeven om mijn 
kamer leeg te halen. Hier had ze mijn huisgenoten voor 
gevraagd. Ik schaamde me kapot, en ben toen ook 
spullen kwijtgeraakt. Bij mijn tante vielen we onder de 
kostendelersnorm. Na de vaste lasten en boodschappen 
hielden we een paar tientjes over. Ik struinde twee jaar 
Woning Inzicht af. Op een mooie dag stond ik op nummer 
1 voor een eigen huis in Tilburg-Noord voor €450,-per 
maand.  Dat moment vergeet ik nooit: we stonden vol 
ongeloof naar de foto’s te kijken. Het was of ik droomde.” 

KUNST WERKT HELEND
Een half jaar voordat hij in zijn woning kan, ontdekt hij 
IxegWaxie, een muurkrant voor jongeren die moeite 
hebben hun weg te vinden in de maatschappij. Hiermee 

kon hij echt een nieuwe start maken! In IxegWaxie 
schrijven, tekenen of ontwerpen jongeren over 
onderwerpen waar ze dagelijks tegen aan lopen. Aran kan 
zijn creativiteit vooral in illustraties kwijt. De tekeningen 
werken helend. Via counselors van Diamant en Buro MAKS 
verwerkt hij zijn verleden in zijn werk. En kan hij het een 
plekje geven. Hij laat een tekening zien die hem geholpen 
heeft: een yin-yang teken, waarbij de witte stip in het 
zwarte vlak een maan voorstelt. Aran keek vaak naar de 
maan toen het slecht met hem ging. Het witte vlak  
is bewolkt d.w.z. in betere tijden is er bewolking.  
Aran: “Een yin-yang zonder balans, eigenlijk.”

WEER ZONDER SCHAAMTE LACHEN
Over twee jaar is hij schuldenvrij. Aran: “Gelukkig hebben 
mijn grootouders de huurschuld betaald; daar ben ik ze 
erg dankbaar voor. De andere schuldeisers hebben me 
uiteraard gevonden. De Kredietbank trekt maandelijks 
een bedrag van mijn uitkering af.“ Hij is blij met alle hulp 
die hij krijgt. Van het Ondersteuningsfonds bijvoorbeeld. 
Dit fonds ondersteunt Tilburgers bij onverwachte en 
noodzakelijke kosten, om te voorkomen dat ze in de 
financiële problemen komen. Aran was erg onzeker 
over zijn gebit en al tien jaar niet meer naar de tandarts 
geweest. “De tandarts heeft kiezen getrokken, alle gaten 
geboord en nieuwe vullingen gezet. Ook mijn voortanden 
waren nog te redden. Ik kan nu weer zonder schaamte 
lachen.” 

MAGERE JAREN? VETTE JAREN!
Aran ziet de toekomst weer rooskleurig in. “Mijn 
slaapproblemen zijn zo goed als weg! Mijn eigen huis, 
inzicht in mijn schulden, mijn verleden een plekje  geven... 
het gaat een stuk beter. Mijn lichaam wordt steeds sterker 
door fysio en het onderhouden van mijn huis. Krijg 
een keer per week hulp van de thuiszorg. Ik heb meer 
sociale contacten: met redactieleden van Ixeg Waxie en 
vrijwilligers van een Beter Stokhasselt (een klusproject 
voor en door wijkbewoners). En ik ben bezig met het 
opzetten van mijn eigen bedrijf. Ik wil op zzp-basis met 
mijn creativiteit voor mezelf gaan zorgen. Ik ga binnenkort 
BBZ (driejarige uitkering voor startende ondernemers) 
aanvragen. 

Om me hiermee op weg te helpen vroeg De Living 
Museum om mee te werken aan het boek WIE DIT LEEST IS 
KUNST (zie p17). Ik heb 28 illustraties voor een kwartetspel 
gemaakt, plus één grote in het boek. Een perfecte kans; 
ik ben supertrots op het eindresultaat. Met mijn uitkering 
en vrijwilligersvergoeding kom ik net rond. Ik houd €150,- 
leefgeld over. Met mijn werk hoop ik op wat vettere jaren, 
zodat ik die nep Nikes en misgelopen schoolreisjes kan 
vergeten… ik heb weer iets om naar uit te kijken." 

ARMOE TROEF
Aran was een van de sprekers op een inspiratieavond over 

armoede eind oktober in de Klarissenkapel in de Lange 
Nieuwstraat in Tilburg. De inzet van de avond was om de 
blik op armoede te verrijken, armoede vanuit een ander 

perspectief te zien, en te ervaren welke rol kunst en cultuur 
daarbij kunnen spelen. Een korte terugblik op de avond.  

KLOOF WORDT GROTER
De armoede in Nederland neemt toe. Zowel financieel 

als sociaal. Alle partijen die op Armoe Troef aanwezig 
zijn, van expertisecentra de Quiet en de Vonk, tot 

woningbouwcorporatie TBV Wonen en het Brabantse 
Kunstloc proberen die kloof te verkleinen door middel 

van ondersteuning, netwerken, sociale projecten én 
bijvoorbeeld door kunst toegankelijk te maken. Dat 

gebeurt op de avond zelf ook. 

LIVING MUSEUM
Talkshow host Otto Vogelenzang (Jeroen de Leijer) zorgt 
voor amusante verbinding en het duo Koek en Trommel 

zingt nummers over ongelijkheid en armoede. Rob Haen 
van de Living Museum praat samen met twee kunstenaars 

over hoe kunst je leven kan verrijken, hoe arm je ook 
bent. De kunst van de Living Museum is nu gevangen in 

een boek: ‘WIE DIT LEEST IS KUNST’. Een DOE-boek met 
herstelverhalen en tekeningen van kunstenaars die bij de 

Living Museum komen, onder wie Aran (zie artikel, red.). 

ENERGIEARMOEDE
Leon Oerlemans, voorzitter van het Tilburgs 
Ondersteuningsfonds en Marja Wittenbols, coördinator 
van De Vonk, expertisecentrum voor armoede praten 
over de aankomende energiearmoede en lanceren het 
voorstel om de voorgestelde tegemoetkoming van het 
Rijk van 400 euro te laten doneren. 400 Tilburgers die het 
kunnen missen doneren hun 400 euro aan Tilburgers die 
wél last hebben van de energiearmoede. Wittenbols: “Dat 
is geen aalmoes, maar solidariteit. Want waarom zou je 
iets aannemen, wat je niet nodig hebt? Hopelijk wordt ons 
voorstel door de gemeente gehonoreerd.” 

ARMOEDE BESTAAT NIET  
OF IS JE EIGEN SCHULD
Ralf Embrechts, medeoprichter van de Quiet en Gwen 
Sylvania, powervrouw van Quiet-community, zijn de 
hekkensluiters van de avond. Ralf: “De kloof tussen 
arm en rijk is groter dan ooit. Veel zzp'ers zitten onder 
de armoedegrens, door de armoede van gezinnen 
krijgen veel kinderen een valse start. De ellende van de 
toeslagenaffaire en de energiearmoede maakt het er niet 
beter op. Maar er zijn nog steeds mensen die zeggen dat 
armoede niet bestaat of dat het je eigen schuld is. Zolang 
dat nog gebeurt hebben we een strijd te voeren."  
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Kringloopwinkelen is een van 

de leukste en beste dingen die 

je kunt doen voor een duur-

zame kledingkast. Er zijn zat 

kledingstukken op de wereld, dus 

genoeg te kiezen. Je moet soms 

even zoeken, geduld hebben en 

goed opletten, maar de jacht is 

deel van het plezier. Die jacht is bij 

ons model Fransy goed gelukt. Ze 

scoorde een flitsende outfit voor de 

feestdagen van kringloopwinkel  

La Poubelle. 

Styling/Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn
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Naam  
Fransy Heerkens (69) 

Opleiding
Kinderjeugdverzorging, verpleegkundige-A

Werkervaring
Kinderverzorgster, verpleegkundige, 
doktersassistente, horecamedewerker

Vrijwilligerswerk
Vrijwilliger bij een eetgelegenheid, oppas 
voor kind en hond van een vriendin, kok voor 
eetgroepje met gelijkgestemden. 

Status
Single

Interesses
Wandelen, zingen in een liederenkring, chi 
qung, beeldhouwwerken, reizen, lezen. 

Huidige situatie
Gepensioneerd. Fransy woont in een 
mooie, gerenoveerde woning in de 
Bouwmeesterbuurt. Ze heeft twee zonen, 
Stijn (37) en Seth (35), een kleinzoon en een 
kleindochter en was jarenlang mantelzorger 
van haar vader en moeder. Fransy geeft 
veel om duurzaamheid en is regelmatig in 
kringloopwinkels te vinden. 

Prijzen
Colbert   € 5,25
Blouse   € 3,25
Broek   € 3,25
Schoenen  € 5,25

Bij Kringloopwinkel La Poubelle kun je gezellig 
shoppen voor een klein bedrag. Er werkt een 
kleurrijke mix van vakmensen, begeleiders en 
vrijwilligers. Zij geven La Poubelle dat typisch 
herkenbare en maatschappelijke gezicht.  

Kringloopwinkel La Poubelle
Hoevenseweg 3, 5017AD, Tilburg
T. 013 543 92 22 | kringlooplapoubelle.nl



De Draad |  21  De Draad |  21  

Stuur uw antwoord voor 28 januari naar: Redactie De Draad  
Spoorlaan 444, 5038 CH, Tilburg of naar dedraad@contourdetwern.nl

ADVENT
BOOM MET KLUIT
CADEAUTJES
CONCERT
DENNENAPPELS
DENNENBOOM
DINER
EVANGELIE
FAMILIEFEEST
FEESTKLEDING

FEESTTAFEL
FONDANT
GESCHENKEN
GLUHWEIN
HAARDVUUR
HAZENPEPER
HERDERS
KALKOEN
KANDELAAR
KERSTAVOND

KERSTBALLEN
KERSTBOOM
KERSTGEZANG
KERSTKIND
KERSTNACHT
KERSTVIERING
KINDEKE JEZUS
KLOKKENSPEL
KRENTENBROOD
KRIBBE

LICHT
LIEDEREN
LIKEUR
MAALTIJD
MANDARIJNTJES
PUZZELEN
RENDIER
RESTAURANT
ROOD LINT
RUST

SINAASAPPEL
SNEEUW
STILLE NACHT
VAKANTIE
VERRASSINGEN
VERSIEREN
VERSIERING
VREUGDEVUUR
WENSKAART
WINTER

Maak kans op een cadeaubon  
met onze woordzoeker!

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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MEER  
AANDACHT 

VOOR  
VERGRIJZING  

IN TILBURG

De bevolking in de gemeente Tilburg vergrijst in snel tempo. Tot 2040 neemt 
het aantal ouderen tussen 65 en 74 jaar in Tilburg met 25% toe. Het aan-

tal 75+’ers neemt in diezelfde periode zelfs met 86% toe. En dat terwijl het 
inwoners tot 65 jaar niet of nauwelijks stijgt. De gemeente bereidt zich daar 
samen met heel veel verschillende organisaties op voor. 13 daarvan overhan-

digden in oktober Het Manifest 2030-2040: Ouderen hebben de toekomst 
in Tilburg! aan wethouder Dols. Om nog eens extra aandacht te vragen voor 

een paar belangrijke vergrijzingsthema’s.

D e dubbele vergrijzing waar Tilburg mee 
te maken krijgt, zorgt voor een ander 
evenwicht in de stad. Met zoveel ouderen 
op komst moeten het woningaanbod en de 

doorstroming anders worden ingericht en het vraagt 
om andere zorgvoorzieningen. Tilburg is al langere 
tijd met een integrale ouderenaanpak aan de slag. 
Hiervoor is eind 2019 een notitie opgesteld, is er een 
uitvoeringsprogramma GGoud (' Gezond en Gelukkig 

Tekst Etiënne van Breuge 
Fotografie Angeline Swinkels

Oud in Tilburg') en is er een onderzoek gedaan naar  
de impact van de vergrijzing in de komende twintig  
jaar. 13 ondertekenaars van het manifest hebben de 
gemeente en de Tilburgse samenleving gevraagd nog 
eens extra goed te kijken naar de ouderenaanpak.  
Want op sommige punten moet er versneld worden.  
Gé Doorenbosch, voorzitter  van Seniorenraad Tilburg  
en Hatice Yeter, beleidsmedewerker bij Gemeente 
Tilburg, kijken mee op een paar punten. >

Gé Doorenbosch (l) overhandigt Het Manifest Ouderen 2030 2040 aan wethouder Dols



INGRIJPEN VOOR HET TE LAAT IS
Gé: “Met 13 partijen hebben we 9 speerpunten (zie 
kader) opgesteld die extra aandacht nodig hebben. Dat 
gaat over zaken als wonen, het doorstroombeleid, of 
de inzet van technologie. Maar ook over het groeiend 
aantal ouderen met dementie, ouderendiversiteit en 
bewustwording. Al die partijen zijn het erover eens dat 
we Tilburgse ouderen zo lang mogelijk mee willen laten 
doen. En dat we moeten ingrijpen voordat de problemen 
ontstaan. Door versneld op deze thema’s  
in te zetten, voorkomen we dat.” 

INSPANNINGSVERPLICHTING
“Alle partijen die ouderen vertegenwoordigen, voor 
ouderen, of mét ouderen werken, moeten ervoor 
zorgen dat de (dubbele) vergrijzing ons niet gaat 
verrassen. Van gemeente tot thuiszorgorganisaties, 
van belangenverenigingen tot zorgverzekeraars 
of welzijnsorganisatie; we hebben allemaal een 
inspanningsverplichting. Ook de inwoners zelf. Voor 
al die partijen is het belangrijk dat die extra aandacht 
er komt.” De Tilburgse politiek onderschreef onlangs 
de urgentie van het vergrijzingsprobleem. Een motie 
waarin om 100.000 euro extra werd gevraagd voor de 
versnellingsthema’s werd unaniem goedgekeurd begin 
november. 

IN WIJK EN BUURT  
Binnen het gemeentelijke programma GGoud (Gezond 
en gelukkig oud) lopen al een aantal programma’s. 
Hoewel veel zaken overkoepelend worden besproken, 
vindt ook heel veel op wijk- en dorpsniveau plaats. Gé: 
“De inventarisatie vindt vooral ook plaats in de wijken, 
want daar moet het gebeuren. Het gaat erom dat we 
de leefbaarheid, maar vooral ook de levensvreugde 
van ouderen zoveel mogelijk vasthouden.” Community 
Care, waarbij de krachten en voorzieningen in de buurt 
zonder belemmeringen goed samenwerken, is daarbij 
een belangrijk uitgangspunt. “Die Community Care 
moeten we handen en voeten gaan geven”, aldus Gé. 

DE NEGEN  
SPEERPUNTEN  

VAN HET MANIFEST
Meer bewustwording over ouder worden, ook vóór pensionering. Ouderen zijn langer fit.  

Hoe kunnen ze deze ‘derde levensfase’ goed benutten? Maar ook tijdig  
nadenken over wat ze willen als ze niet meer fit en mobiel zijn. 

Voor een betere doorstroming van de woningmarkt is het van belang dat ouderen  
(huur en eigendom) op tijd kunnen en willen verhuizen naar een geschikte woning.

Ouderen die passender (en kleiner) gaan wonen en een grotere woning  
achterlaten dienen voorrang te krijgen en een verhuiskostenvergoeding.

Gezien de werkdruk en het capaciteitstekort in de zorg, is het nodig nog steviger in te  
zetten op zorgtechnologie en domotica. Dit geldt zowel voor zorg thuis als in een instelling. 

Meer mensen verleiden om in de zorg te gaan/blijven werken. 
 Hiervoor nog meer en gerichter allerlei doelgroepen benaderen met maatwerk.

Extra aandacht voor kwetsbare wijken met weinig netwerken en veel kwetsbare en eenzame  
ouderen. Hierbij is goede samenwerking nodig tussen professionals en vrijwilligers. 

Het versneld organiseren van thuisondersteuning van ouderen met (beginnende) dementie.  
Op basis van behoefte, op maat, los van schotten tussen organisaties, budgetten, wetten en regels.

Een stedelijke aanpak voor het sterk groeiend aantal mensen met dementie. Daarmee verbinden  
en verspreiden we de diverse aanpakken, initiatieven en best practices binnen Tilburg.

Meer aandacht voor diversiteit. Ouderen horen erbij, ongeacht afkomst, kleur, 
geslacht, seksuele voorkeur of genderidentiteit. Hierbij in het bijzonder aandacht  

voor de snelgroeiende groep ouderen met migratieachtergrond.

TILBURGS NETWERK VAN BETROKKENEN  
BIJ OUDEREN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND  
Samen met inwoners werkt de gemeente Tilburg aan een leefomgeving die ouderen als veilig en prettig 
ervaren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in ouderenaanpak GGoud (Gezond en Gelukkig oud in Tilburg). 
Daarbinnen is er nu een Tilburgs netwerk van betrokkenen bij ouderen met een migratieachtergrond. 
Daarin zitten onder meer relevante partners uit zorg en welzijn, vrijwillige organisaties en betrokken 
burgers. Sommigen van hen ook namens een specifieke groep ouderen, zoals de Stichting Caribische 
Senioren Tilburg. Maar bijvoorbeeld ook ouderenbonden KBO, PCOB en de SeniorenRaad, ContourdeTwern 
en de gemeente zelf. Dit netwerk zoekt naar antwoorden op de vraag ‘Hoe bereik je ouderen met een 
migratieachtergrond en hoe bereiken zij ons?’ en vertaalt die naar acties en projecten. Daarnaast  
zorgt het netwerk voor meer zicht op de al aanwezige kennis en ervaring in Tilburg (en ook de regio)  
en meer onderlinge samenwerking.

DE OPSTELLERS VAN HET MANIFEST
SeniorenRaad Tilburg KBO-kring Tilburg, VGZ, CZ, 

De Zonnebloem, De Wever, Thebe, Thebe Extra, Het Laar 
TBV Wonen, Tiwos, Wonen Breburg, ContourdeTwern

>
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“Zorg en wonen moeten meer in elkaar gaan grijpen. 
Tussen de verzorgingstehuizen die langzaam verdwijnen 
en de zorgvraag van mensen die thuis oud worden moet 
bijvoorbeeld iets gebeuren. Daar kijken we samen met 
de zorginstellingen en de woningcorporaties naar. We 
moeten een gemeenschappelijk en op elkaar afgestemde  
zorg- en woonagenda voeren.”

MIGRATIEACHTERGROND
Een van de speerpunten uit het manifest dat extra 
aandachtig wordt gevolgd betreft diversiteit. En 
dan met name de ouderen met een niet-westerse 
migratieachtergrond. Daarvoor is onlangs een Tilburgs 
netwerk van betrokkenen bij ouderen met een 
migratieachtergrond  opgericht (zie kader). Vooral de 
stijging van mensen met dementie in die doelgroep 
baart zorgen, volgens beleidsmedewerker Hatice Yeter 
van de gemeente Tilburg. Hatice: “Het aantal mensen met 
dementie in die doelgroep stijgt twee tot vier keer zo 
snel als bij ouderen met een Nederlandse achtergrond. 
Het bereiken van die doelgroep is een grote uitdaging; 
daarbij is het onderwerp dementie ook nog eens vaker 
een taboe.” 

ZORGVRAAG IN KAART 
Hatice: “In de komende periode zetten vooral in op 
twee lijnen waarbinnen we projecten en activiteiten 
gaan opzetten en uitvoeren. In de eerste lijn gaan we 
het bereik in kaart brengen en verbeteren. Daarvoor 
nemen we de drie of vier grootste gemeenschappen 
in Tilburg als uitgangspunt: de Turkse, Marokkaanse, 
Caribische en Molukse. Wat is hun zorgvraag? Wat zijn 
hun wensen? Maar het gaat bijvoorbeeld ook om heel 
praktische zaken. Dementie wordt minder vaak herkend. 
Maar hoe diagnosticeer je dementie bijvoorbeeld? Als 
de vragenlijst daarvoor typisch Nederlands is, kan dat 
al een vertekenend beeld geven. Lijn twee is hoe we 
de zorg en de ouderen met migratieachtergrond beter 
op elkaar kunnen laten aansluiten. Dan moet je denken 
aan wat we met een moeilijk woord 'cultuursensitieve 
zorg' noemen. Daarin houd je rekening met de culturele 
verschillen en stem je de zorg af op wat gebruikelijk is bij 
een gemeenschap.”

WAT KUNNEN MENSEN ZELF DOEN?
Wat de oudere inwoners van Tilburg tot slot zelf kunnen 
doen? Gé: “Oud worden is iets dat je moet leren. Velen 
hebben een gevoel van ‘dat komt straks wel’. Het is 
belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over 
later. Mensen worden alsmaar ouder: pensionering is 
niet meer dan een datum. Samen met vrijwilligers en 
beleidsmakers zijn we aan het nadenken hoe we ouderen 
maximaal mee kunnen laten draaien in de maatschappij. 
Dat moeten we faciliteren. En we moeten de mensen ook 
goed op alle mogelijkheden blijven wijzen. Want soms is 
het nog te veel abracadabra. Dan haken mensen af als ze 
de weg niet weten. Dat is jammer.”

1
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ZUMBA GOLD BIJ SBO NOORDERLICHT
Ben je 60 jaar of ouder en heb je zin om lekker in 

beweging te komen? Doe dan mee met de Zumba 

Gold les bij SBO Noorderlicht. Heerlijk bewegen op 

Latijns Amerikaanse muziek. Het programma heeft een 

gezellige sfeer met een lage intensiteit. En is zo opgezet 

dat mensen van alle leeftijden mee kunnen dansen.  

Ook als je geen ervaring hebt, kun je makkelijk 

meedoen. Plezier staat voorop! Geïnteresseerd?  

Zumba Gold is elke woensdagavond van 19.00 - 20.00 

uur. Doe mee aan een gratis proefles. Aanmelden via: 

soniaestilolatino@hotmail.com. Meer weten:  

www.estilolatino.nl 

ROSE KOFFIE CLUB IN KIM’S KROEG
COC Breda-Tilburg organiseert sinds oktober elke 

eerste zondag van de maand een Rose Koffie Club voor 

‘Rose 50-plussers’ van 11.00 uur tot 14.00 uur in Kim’s 

Kroeg, Piusplein 61. De Rose Koffie Club wil 50-plussers 

uit de LHBTQIAP-community weer samenbrengen. 

Uiteraard zijn ook hetero’s welkom. Bij de Rose Koffie 

Club kun je gelijkgestemden ontmoeten voor een 

kopje koffie (met roze koek) en een praatje, maar ook 

om ideeën uit te wisselen. Op zoek naar gezelligheid 

en gelijkgestemden? Kom dan elke eerste zondag van 

de maand naar de Rose Koffie Club. Aanmelden is niet 

nodig.

KINDERONTBIJTPROJECT  
DIKKE MIK VAN START
Op woensdag 10 november is op vier Tilburgse 

basisscholen het kinderontbijtproject Dikke Mik van 

start gegaan. Dikke Mik organiseert een schooljaar lang 

voor 160 kinderen van vier Tilburgse basisscholen –  

Don Sarto (Zuid), Jeanne d’Arc (West), Cleijn Hasselt 

(Oud-Noord) en De Vlashof (Noord) – één keer 

per week een gezond ontbijt op school. Met het 

kinderontbijtproject willen de initiatiefnemers kinderen 

en hun ouders in de gemeente Tilburg betere en gelijke 

EERSTE TILBURGSE  
SPEELGOEDBANK GEOPEND 
Sinds oktober is in Tilburg-West de eerste Tilburgse 

Speelgoedbank geopend door de vrijwilligers van 

Stichting Het Vierde Geschenk. Deze nieuwe sociale 

voorziening is er voor mensen die moeite hebben om 

financieel rond te komen, waardoor er te weinig geld 

overblijft om speelgoed voor de kinderen te kopen. 

De Speelgoedbank laat zich in zekere zin vergelijken 

met de Voedselbank. Kinderen van 0 tot 12 jaar uit 

bovenstaande gezinnen krijgen gratis speelgoed, dat 

past bij hun leeftijd. Het speelgoed is door vrijwilligers 

schoongemaakt, op leeftijd geselecteerd en eventueel 

gerepareerd door het inpandige Tilburgse Speelgoed 

Repair Café. 

Speelgoed wordt ingezameld via basisscholen, 

maar u kunt ook zelf speelgoed inleveren bij de 

Speelgoedbank. Oprichters Hennie van Schooten,  

Karel Bergmans en Paul Spapens: “Het overtollig 

speelgoed krijgt een tweede leven en komt terecht 

bij kinderen die dit echt nodig hebben, zeker met de 

aankomende feestdagen. Ken je mensen die we  

kunnen helpen, attendeer ze dan op de 

Speelgoedbank.” De Tilburgse Speelgoedbank 

is wekelijks geopend op woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur in de D.J. 

Jittastraat 4 a (pal achter de Westermarkt). Daarnaast 

zoekt de Stichting Het Vierde Geschenk vrijwilligers 

voor de Speelgoedbank. Info: 06 – 516 41 103

kansen geven en een positieve bijdrage leveren aan 

hun bestaanszekerheid. Dikke Mik is een initiatief van 

de Johan Stekelenburg Stichting en ContourdeTwern 

en wordt ondersteund door XPect Primair, Tangent, 

De Vonk, GGD, JOGG, gemeente Tilburg en Rabobank. 

Mensen die meer informatie over kinderontbijtproject 

Dikke Mik willen of een donatie willen doen, kunnen 

contact opnemen met Frans van Blitterswijk, 

projectleider Dikke Mik via fransvanblitterswijk@

contourdetwern.nl of 06 57 58 03 79.

23 JANUARI  
REUNIE GEMENGD KOOR CANTIQUA
Gemengd koor Cantiqua bestaat 100 jaar! Dit eeuw-

feest wordt in 2022 gevierd met verschillende 

activiteiten. Te beginnen met een reünie voor oud-

leden op zondag 23 januari van 13.00 uur tot 17.00 

in wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 

de repetitie- en concertlocatie van Cantiqua. Het 

koor stond voorheen ook bekend als het Gemengd 

Zangkoor Loven-Besterd of zelfs het Lovens Kerkkoor 

en wil graag in contact komen met oud-leden van 

bovenstaande koren en ze uitnodigen voor de reünie. 

Bent u oud-lid en geinteresseerd? Neem dan contact 

op met secretariaatcantiqua@gmail.com. Dan viert het 

koor samen met u het jubileum op 23 januari, onder 

het genot van een drankje, hapje, gezang en vele 

herinneringen.  Voor het laatste nieuws: volg de  

website www.cantiqua.nl

GRATIS TAAL-EN REKENLESSEN VOOR 
VOLWASSENEN MET PRAGO
Stichting Prago geeft gratis taal- en rekenlessen 

voor laaggeletterde volwassenen in wijkcentrum 

Nieuwe Stede. Mensen met een licht verstandelijke 

of licht psychische beperking leren hier beter 

lezen en schrijven, maar er worden ook lessen 

gegeven in rekenen en digitale vaardigheden. 

Regiomanager Annemarie Wink van Prago: “Cursisten 

leren op verschillende niveaus en manieren een 

taal- en rekenprogramma, dat speciaal voor hen is 

samengesteld op basis van hun eigen leerwens en 

mogelijkheden. Omdat de lessen individueel zijn, kan er 

op elk moment aangesloten worden.” 

De gratis lessen zijn elke dinsdag van 19.00 uur tot 

21.00 uur en elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

in wijkcentrum Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156. 

Meer info of aanmelden: bij Annemarie Wink T. 06 – 42 

10 77 40 of annemarie.wink@prago.nl. Zie ook: prago.nl

GEOPEND: RESTAURANT WELKOM VAN 
PRAKTIJKCOLLEGE TILBURG
Onlangs opende restaurant Welkom haar deuren in 

het Praktijkcollege Tilburg. Elke donderdagmiddag 

kunnen gasten tussen 12.00 uur en 13.30 genieten van 

een wereldse lunch. Bij Welkom leren leerlingen de 

fijne kneepjes van de horeca, zoals koken, serveren, 

bedienen en verkopen. Het Praktijkcollege Tilburg 

is voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die 

extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en 

opgroeien, en is onderdeel van Biezonderwijs. Ook 

genieten van een heerlijke lunch in Welkom, gemaakt 

door betrokken leerlingen? Reserveren via T. 013 - 463 

22 96 of restaurantwelkom@praktijkcollegetilburg.

nl. Kosten: €7,50 (excl. Drank). Praktijkcollege Tilburg, 

Restaurant Welkom, Brittendreef 9 te Tilburg.

NIEUWSGAREN
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Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Dolph Cantrijn 

>

BARBARA ROBBEN
OVER HAAR  
LEVEN MET 
UITGEZAAIDE 
BORSTKANKER

O p 15 maart 2019, twee maanden voor-
dat Barbara Robben vijftig wordt, 
krijgt ze de uitslag van haar onderzoek 
te horen. Borstkanker met uitzaaiingen 
in de botten. De ribben, wervels, 

bekken, staartbeen, overal zit ‘t. Kans op herstel is 
er niet. “Ik heb nooit iets aan mezelf gemerkt. Dat 
is het gekke. Later heb ik weleens gedacht dat ze 
de medische dossiers hadden verwisseld.” Barbara 
liet weten graag haar verhaal te vertellen. Ook om 
lotgenoten een hart onder de riem te steken. “Ik 
put ook moed uit de verhalen van anderen. Het is 
niet vanzelfsprekend dat je gezond bent.” 

“MET DIE TWEE JAAR EN ZES MAANDEN 
NEEM IK GEEN GENOEGEN.  

DAT SNAP JE WEL”
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WE GAAN GEWOON
DOOR MET LEVEN!

OPDIRKEN VOOR DE KUUR
Barbara ziet er stralend uit. Niets aan haar verraadt 
dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze oogt energiek, zo klinkt 
ze ook. Vastberaden. Al meer dan tweeëneenhalf jaar 
leeft ze met ongeneeslijke kanker maar dat hoeft de 
buitenwereld niet aan haar te zien. “Ik schaam me er niet 
voor, maar het hoeft er voor mij ook niet dik bovenop te 
liggen. Ik heb mezelf altijd goed verzorgd, dat doe ik nog 
steeds. Ik dirk mezelf gewoon op als ik om de drie weken 
naar de kuur in het ziekenhuis ga. Een ander komt in een 
joggingbroek. Ook prima, maar niet mijn keuze. Ik heb 
gelukkig mijn haar weer terug na de chemo’s al is het 
wel stijl teruggekomen terwijl ik vroeger krullen had. Een 
pruik heb ik nooit gedragen.”

EEN GROOT BESLUIT
Haar leven komt er na de diagnose plotseling heel 
anders uit te zien. Terwijl andere dingen juist weer 
opvallend hetzelfde blijven. Samen met man Arno neemt 
ze een paar ferme besluiten. Na 34 jaar bij de Wever te 
hebben gewerkt stopt ze met werken. “Ik was net zeven 
maanden geleden overgestapt naar de thuiszorg van 
de Wever. Met de auto of op ’t fietske door de stad. Ik 
had net tegen Arno gezegd: ‘Dit houd ik wel vol tot mijn 
pensioen’. Niet dus.” Ze denken er een paar maanden 
over na en besluiten toch hun huis te verkopen, ondanks 
dat de hypotheek bijna vrij is. Ze huren hetzelfde huis 
terug, met die clausule dat Arno er straks zolang mag 
blijven wonen als hij wil. Die stap biedt ze de financiële 
ruimte om te gaan en staan waar ze willen. Als het even 
kan trekken ze erop uit. Barbara: “Arno is ook minder 
gaan werken, 32 uur. Hij werkt in drie ploegen, dus in het 
gunstigste geval is hij donderdagmiddag om 14.00 thuis 
en hoeft hij pas op maandag om 14.00 te beginnen.  
Dan pakken we de tas in, nemen we de hondjes mee  
en zijn we pleite.” 

“WE KIJKEN NIET OP EEN GULDEN”
Mexico, Amerika en Israël zijn verruild voor de Utrechtse 
Heuvelrug,  de Veluwe en Eindhoven. Barbara: “We 
hebben altijd heel veel gereisd. Als we een film zagen, 
bijvoorbeeld met zo’n propellerboot op de Everglades, 
dan keken we elkaar aan en zeiden we: ‘Oh daar wil ik 
ook wel een keer inzitten’. Dan boekten we een reis, heel 
impulsief. Dat ben ik nog steeds, maar we blijven wel in 
de buurt. We zoeken altijd leuke kamers uit. We kijken 
niet op een gulden. Bij mij spookt dat wel een beetje 
door mijn hoofd. Dat Arno goed achterblijft. Maar we 
genieten nog wel. Als we weg zijn hebben we het altijd 
goed. Een andere omgeving leidt af. We hebben een 
aanhanger, daar zetten we de scooters op. Pasgeleden 
waren we nog in Maasmechelen; hartstikke mooie 
omgeving. In zo’n nieuw park van Centerparcs, lekker 
luxe, dat ze broodjes aan de deur komen brengen, beetje 
zwemmen, met de hondjes wandelen. Gewoon leuk 
leven.”

BEHANDELINGEN
Omdat er bij Barbara al uitzaaiingen waren, is er nooit 
een ingreep geweest. “Ik vind het wel bizar. Als ik mezelf 
zie. Ik ben nooit afgevallen, ik ben ook nooit dik geweest, 
altijd hetzelfde gebleven. Hoe is het in godsnaam 
mogelijk dat het in mij zit? Mensen die mij totaal niet 
kennen die denken dat ik kwats, Ik merk het ook niet aan 
mijn energielevel. Ik merk het eigenlijk nergens aan. Ja, 
toen ik die chemo heb gehad.” Iedere drie weken moet 
ze naar het ziekenhuis voor immunotherapie. De laatste 
variant slaat nu al meer dan een jaar aan. Voor het plekje 
in haar schedel wordt ze behandeld met een gamma-
knife. “Een hel, maar het slaat aan, zegt de radioloog.”

LOTGENOOT
In de wachtkamer van het ziekenhuis bij de scans, 
ontmoet Barbara een lotgenoot met wie ze heel veel 
contact heeft. “Een jonge vrouw met uitgezaaide 
longkanker. Bij haar zit het op de nieren en in het hoofd. 
Daar vertel ik alles aan. Heel raar. Mensen die hetzelfde 
lot treffen, die zeggen meteen wat ze hebben. Die vrouw 
deed dat ook. Ze vroeg mijn telefoonnummer om een 
keer af te spreken. Zo is dat gegroeid. Je pept elkaar 
op bij de scans, je wenst elkaar sterkte, je leeft met 
elkaars proces mee. Je hebt veel raakvlakken. Zij wordt ’s 
ochtends ook wakker met , boem, ik heb ‘t, die ziekte.  
Zij snapt ‘t. Zij snapt alles.” 

DE KLAP IS EEN TIKKIE GEWORDEN
De klap die Barbara een tijd lang iedere ochtend kreeg 
bij het wakker worden is een tikkie geworden, vertelt ze. 
“In het begin werd ik ’s ochtends wakker en dan BAM, 
ik heb dit. Dit is mijn leven. Ik heb ook lang niet kunnen 
zeggen: ik heb kanker met uitzaaiingen. Nu heb ik een 
eigen vorm van therapie voor het begin van de dag 
gevonden. Ik sta om een uur of acht op. Er zit bij mijn 
geen moet achter, we hebben ook geen kinderen. Het 
is eerste wat ik dan doe is koffie zetten en een shaggie 
draaien. Drum met blauwe Rizla.  Toen ik chemo had was 
ik helemaal gestopt maar nu rook ik er één per dag. Dan 
kom ik tot bezinning. Dan wordt het allemaal net iets 
beter: het helpt mij om verder te functioneren die dag.”

FAMILIEBAND
De dagindeling is voor een groot deel afhankelijk van 
de dienst van man Arno. Barbara: “Als hij bijvoorbeeld 
vroege dienst heeft, heb ik ’s ochtends bijna altijd volk. 
Zo plan ik dat. Mijn tweelingzus komt koffie drinken of 
ik ga op bezoek bij een vriendin die in de buurt woont. 
Heeft Arno late dienst dan is hij om twee uur weg. Nu zit 
jij hier, straks komen mijn vader en moeder eten. Ik zorg 
er wel voor dat ik niet veel alleen zit.” Met haar familie 
heeft Barbara heel goed contact. “Mijn ouders zijn nog 
redelijk vitaal en wonen in Goirle: mijn moeder is 73 en 
doet veel in verzorgingstehuizen. Mijn vader is 76 en 
heel actief in het heem. Daar staat ook een beeldje van 
opa (de bekende prententekenaar Cees Robben, red). 
Mijn broer heeft er een tattooshop.” Ook haar eeneiige 
tweelingzus ziet ze heel vaak. “Mijn ouders zien dat ik er 
gemakkelijker mee om ga, daardoor is hun leven nu ook 
een stukje relaxter geworden.”

“WE GAAN GEWOON DOOR HE…”
Barbara: “Sommige mensen zeggen weleens: ‘leef jij met 
de dag?. Dat vind ik zo raar. Leef ik met de dag? Leef 
ik met de week? We gaan gewoon door met leven. We 
hebben op heel veel dingen invloed. Als je werk niet leuk 
is, zoek je een andere baan. Als je iets niet lekker vindt, 
dan eet je het niet. Als je mensen niet meer leuk vindt, 
dan kom je er niet meer. Maar wat in mij zit, daar heb ik 
niet veel invloed op. Dat zit er. Dat houden ze hoogstens 
stabiel. Maar we gaan gewoon door he. Met die twee jaar 
en zes maanden die ik nu al heb gehad, neem ik geen 
genoegen. Ik wil meer. Dat snap je wel.”
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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

 Thuiszorg 
 Het Laar
Het Laar zet zich in om u het leven te 
laten leiden zoals u dat wenst. 
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten 
en drinken of bijvoorbeeld kunst en 
cultuur, samen met Het Laar blijft u 
langer zelfstandig. 
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook 
thuiszorg en dagbesteding biedt?

 Kijk op de nieuwe website   

 www.hetlaar.nl

Voor meer informatie, kijk op de nieuwe website 
www.hetlaar.nl of bel met 013-4657700

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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 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”. 

 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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DE PASSIE VAN…  
DIANA VAN DE WESTERLO

Tekst & Fotografie Joep Eijkens

In Kringloop Tilburg staan tientallen bankstellen te  
koop. Midden in die bruine en grijze bankenzee zit een 
grote, forse vrouw even uit te rusten. Ze valt op door 
haar kleurrijke kleding. Diana van de Westerlo is de 
naam. Kleuren zijn haar passie. “ En”, zegt ze, “ik maak  
ook heel kleurrijke schilderijen.” Dat moeten we zien, bij 
haar thuis in Tilburg-Noord. Ze heeft niets teveel gezegd. 
En wat nog mooier is: kleurrijk blijft bij haar niet beperkt 
tot kleding en schilderijen.

Diaan – zoals familie en vrienden haar noemen en zoals 
ze ook haar schilderijen signeert –  werd in 1965 geboren 
in Oisterwijk. Ze trouwde twee keer, kreeg drie dochters 
en kwam na haar tweede scheiding in Tilburg-Noord 
te wonen. Ze werkte jarenlang in de welzijnssector, 
onder meer als assistent-activiteitenbegeleidster bij 
Vincentius te Udenhout. Momenteel zit ze vanwege 
gezondheidsproblemen werkloos thuis.

VOLLE VROUWEN
Diana laat diverse schilderijen zien. Daar komen vaak 
gekko's op voor, maar nog sterker boeien haar vrouwen 
als onderwerp. En dan met name volle vrouwen. “Ik heb 
een eigen versie van volle vrouwen”, zegt ze. “Namelijk 
licht erotisch. Met mijn schilderijen wil ik laten zien dat 
volle vrouwen zich niet hoeven te schamen, dat ze ook 
sexy kunnen zijn. Ik heb ooit een winkeltje gehad met 
tweedehandskleding voor grote maten. Ik weet nog dat 
een klant me vroeg of de jurk die ze wilde kopen niet 'te 
diep uitgesneden'  was. Later vertelde ze me dat haar 
man het juist sexy vond. Helaas ben ik na mijn scheiding 
met het winkeltje moeten stoppen.” 

NIET ZWART-WIT
Haar eigen kleding is de laatste tijd nog een stuk 
kleurrijker geworden, zo vervolgt ze. “Ik word er blij van. 
Sinds de dood van mijn moeder ben ik nog meer dan 
vroeger gaan beseffen dat het leven kort is en dat je 
dingen moet doen waar je blij van wordt. Zo heb ik ook 
pas een vintage oranje tent gekocht waarmee ik op een 
naturistencamping wil gaan staan.” En dan vertelt ze over 
een vriend die eens per maand bij haar een middag langs 
komt om zich te kleden en op te maken als een vrouw. 
Om zich zo een middag lang vrouw te voelen. “Zijn eigen 
vrouw weet er niets van... Ik vind: je moet zijn wie je 
bent.” Even later: “Je moet niet zwart-wit denken – ook 
dat is kleurrijk!”

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.



79-jarige vrouw met lichte beperking zoekt een 
leuke man om nog alles uit het leven te halen. Ben 

benieuwd naar je kaartje of briefje, graag je reactie 
met foto onder nummer 2021-5-1

Zelfstandige 68-jarige volslanke vrouw, weduwe, 
rookt en drinkt af en toe een gezellig glaasje wijn. 

Is door diverse operaties minder mobiel. Zoekt een 
lief en gezellig maatje in de leeftijd 65-73 jaar om 

samen leuke dingen te ondernemen, zoals theater, 
bios, terrasje, af en toe een weekendje weg, maar 
ook gezelligheid thuis. Omgeving Tilburg. Ben jij 

die sociale man naar wie ik op ben? Schrijf me dan 
onder nummer 2021-5-2

Man van 72 zoekt kennismaking met een vrouw 
voor online contact. Hobby’s: dieren, muziek en 

gezelligheid thuis. Reacties onder nummer 2021-5-3

Ik zoek voor mijn twee windhonden in training 
een goed afgesloten terrein met een omheining 
van minimaal 1.80 hoog waar ze af en toe eens 
lekker los kunnen lopen|rennen. In verband  
met de jachtdrift kunnen deze honden nergens 
los, maar ze hebben het zo hard nodig! Contact  
graag via e-mail, ik reageer meteen.
motoguzzilady@gmail.com

De keramiekclub op maandagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in wijkcentrum Heyhoef zoekt  
nog deelnemers! We helpen en inspireren 
elkaar, maar zijn wel zelfstandig aan het werk. 
We nemen onze eigen materialen mee en 
er is een oven aanwezig om de gemaakte 
werkstukken te bakken en te glazuren. We  
zijn van begin september tot eind juni 
aanwezig, behalve in de schoolvakanties. 
Info via marthohner@ziggo.nl

DE DRAAD 

KWIJT ?

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 

O P  Z O E K  N A A R  C O N T A C T  |  V R A A G  E N  A A N B O D  |  T E  K O O P
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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

Bridge Club Contract is een senioren bridgeclub 
in Tilburg, die speelgelegenheid biedt aan 

ongeveer 50 personen. Wij kunnen nog enkele 
spelers gebruiken. We bridgen in het SJB gebouw 

Beneluxlaan 76 in Tilburg op donderdagmiddag 
van september tot en met april. Aanmelden bij 

Tonnie Hooijmaijers via 0416 361 846.

Te koop aangeboden. Mooi kostuum, maat 52, is 
heel weinig gedragen merk STONES voor € 35,00. 

Tevens een trainingspak merk MACRON broek 
blauw met een wit jack. Een korte broek met polo 

en een winterjack. Alles in maat L voor € 25,00. 
Inlichtingen via 06 219 65 523.

Wegens omstandigheden te koop een zilvergrijze 
scootmobiel met handvatverwarming, zo goed als 

nieuw en tegen elk aannemelijk bod. Informatie 
via 013 463 11 93..
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TILBURGSE MAATJES GEZOCHT
Deze vrouw (67, omg. Korvel) laat een moeilijke 
periode achter zich. Ze is positief, creatief en is 
op zoek naar gezellige momenten. Samen een 
wandeling maken, iets leuks doen of gewoon 
bijkletsen met een kop koffie. Iets voor jou? 
Bel ContourdeTwern op 013 549 86 46 of mail 
adviespunt@contourdetwern.nl. 

Altijd was deze dame (69, omg. Zorgvlied) zeer 
actief en sportief. Dansen was haar lust en haar 
leven, maar door fysieke ongemakken gaat dit 
niet meer. De energie is er niet minder om en zij 
zou blij zijn met een bezoekje en wat afleiding. 
Bel Contourdetwern op 013 549 86 46 of mail 
adviespunt@contourdetwern.nl 

Man (79, omg. Zorgvlied) heeft veel van de 
wereld gezien. Met het ouder worden, wordt 
reizen lastiger en zoekt hij contacten dichterbij. 
Geïnteresseerd in een gezellig gesprek, 
museumbezoek, theater. Wil jij kennismaken? 
Bel Contourdetwern op 013 549 86 46 of mail 
adviespunt@contourdetwern.nl
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WAT U NOG MOET WETEN 
Dit is De Draad nummer 5, 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

DE VOLGENDE DRAAD
De eerste editie van De Draad in 2022 wordt verspreid tussen 11 en 18 
maart. De kopij voor die editie sluit op vrijdag 28 januari 2022. Wilt u  
De Draad niet meer ontvangen, mail dan uw naam en adres naar   
dedraad@contourdetwern.nl   

WORD BEZORGER VAN DE DRAAD
Fijn wandelen en ook nog een zakcentje bijverdienen? We zijn op zoek 
naar bezorgers voor Berkel-Enschot en de Reeshof in Tilburg. De wijk in de 
Reeshof telt ca. 1355 adressen waarvoor je een bezorgvergoeding van  
€ 101,70 krijgt. Bij voldoende belangstelling kan deze wijk ook eventueel  
in twee kleinere worden gesplitst. Berkel-Enschot telt ca. 700 adressen 
waar een vergoeding van €52,50 tegenover staat. De pakketten met  
De Draad worden bij je thuis afgeleverd en je mag een week over de  
bezorging doen aan de hand van een adressenlijst. Heb je vragen?  
Stel ze gerust via brigitteschoggers@contourdetwern.nl

DE JUISTE OPLOSSING
van de puzzel in De Draad nummer 4 was: HOERA VOOR DE HERFST.  
De twee gelukkige prijswinnaars zijn de heer T. Schepens en  
de heer H. Janse, beiden uit Tilburg.

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE PRIJS! 

COLOFON
Hoofdredactie
Etiënne van Breugel

Redactioneel
Etiënne van Breugel
Joep Eijkens
Betty Montulet
Hans Peters

Concept & Creatie 
Dennis Buster

Fotografie
Dolph Cantrijn
Joep Eijkens 
Hans Peters
Pixabay
Angeline Swinkels
 
Acquisitie
Hans Peters
 
Oplage
37.500 exemplaren

Verspreiding 
Vrijwilligers ContourdeTwern / 
Diamant-groep

Drukwerk
Moderna Printing

Cover 
Barbara Robben:  
Fotografie Dolph Cantrijn
 
Met dank aan de  
samenwerkende partners
ContourdeTwern
Gemeente Tilburg
KBO Kring Tilburg
Het Laar
La Poubelle
SMO Traverse
Thebe
De Wever

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 
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Erfrechtspecialist Henri de Brouwer geeft dinsdag 11 januari 2022 een gratis lezing in De Pelgrimhoeve

Ook 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 tot een financieel 
drama kan leiden. Als het geld van de nalaten-
schap in de woning zit, “hoe ga je dan de aanslag 
erfbelasting 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 vertaald 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 11 januari 2022
Aanvang:   13:30 uur en 19:30 uur

Carrousel kortingsbon!Carrousel kortingsbon!

Tilburgse SchnitzelTilburgse Schnitzel

van €12,95van €12,95 voor €9,95€9,95
Deze knipbon kunt u inleveren tijdens de openingsuren van 

onze keuken. Als u deze inlevert tussen 15.30 en 16.30, 
dan hebben wij een mini dame blanchemini dame blanche in de aanbieding 

voor slechts 2 euro.2 euro.

• Kijk op onze website voor de actuele openingstijden. 
• Deze bon kunt u inleveren t/m februari 2022.  
• Deze bon is ook geldig voor meerdere personen.
• Het is niet mogelijk om van te voren te reserveren. 

Zin om lekker te lunchen of te genieten van een 
vroege avondmaaltijd voor een leuke prijs? 

Dan hebben wij een aanbieding voor u! 

Geserveerd met gebakken uien, 
spiegelei, champignonsaus, frietjes

 en een bakje salade

www.carrouseltilburg.nl | 013 - 535 00 30
Schouwburgring 1 | 5038 TK Tilburg 



Knip uit & lever in!


 

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 



Hoe word je gezond en gelukkig oud in je eigen buurt? 

Wat komt daar allemaal bij kijken?

 

Bel 013 583 99 07 of mail adviespunt@contourdetwern.nl 
voor een gratis Fijn Thuis gesprek bij u thuis.

Vraag vandaag 
nog een Fijn Thuis 
gesprek aan

Gezond en gelukkig 
oud worden doe je het 
liefst in je eigen buurt
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