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WARME BIJDRAGE...

Beste lezer,
Mijn tante (90) is een van de dertien nog levende
zusters van de Bredase congregatie Alles voor
Allen. Een aantal jaren terug heeft de congregatie
het klooster waarin de zusters toen woonden
verkocht aan Avans Hogeschool. De zusters
maakten ruimte voor een jongere generatie.
Spullen die niet met de verhuizing meekonden,
gingen niet in de uitverkoop: studenten mochten
die spullen gratis uitzoeken. Mijn tante luncht nog
weleens in het restaurant van de hogeschool. Ze
kijkt dan uit op de oude kloostertuin en geniet
van het contact met de studenten.

Gisteren had ik een mooi gesprek met een collega van
Thebe. Zij is al jaren een zeer gedreven Specialist Ouderengeneeskunde. Weet jij wat zij doet bij Thebe woonzorgcentrum Elisabeth in Goirle? Zij is de dokter van alle bewoners.
Dit zijn ouderen maar zeker ook veel jongeren met niet
aangeboren hersenletsel die niet meer thuis kunnen wonen.
Deze collega, maar ook andere behandelaren zoals ergotherapeut en fysiotherapeut, maken contact met iedereen die
ze spreken. Ze hebben een echo apparaat beschikbaar of
kunnen een röntgenfoto laten maken. Zij luisteren, kijken,
voelen, vragen en bespreken. Op deze manier helpen zij de
bewoners bij Thebe.

Vaak blijft van het onbegrip tussen jong en
oud weinig over als je ze met elkaar in contact
brengt. Tijdens het wandelen, het samen koken
of het doen van een klusje komen verhalen los
en werelden samen. Gewoon een vraag stellen,
interesse tonen in de ander. Dat geeft een fijn
gevoel; van twee kanten.

En zo ook een vrouw van begin 50 met hele zware COPD. Zij
is moeder van een 22-jarige dochter die haar vader al verloren heeft. Het lukt mevrouw niet meer om zelfstandig thuis
te wonen, en woont ze nu al enkele jaren bij Thebe. Gisteren ging mijn collega bij haar langs in haar appartement in
woonzorgcentrum Elisabeth. Want gisteravond gaf ze aan bij
de verpleging ‘dat ze niet meer kon en gewoon rust wilde’.
En dan staat zij daar met al haar werk- en levenservaring,
een lieve en vaardige arts, een heel intiem gesprek te voeren over leven, comfort, pijn, angst en een ziekte die elke
dag wat van je afneemt. En wat is het dan mooi om zo’n
interactie tussen dokter en mevrouw te ervaren. Wat een
wederzijds vertrouwen en begrip. En wat ‘de tijd nemen voor
elkaar’, oprechte aandacht en écht luisteren kan betekenen.
Een mevrouw die dankzij aanpassing van medicatie weer
een beetje meer comfort voelt en voldoende energie heeft
om een avondje ‘dining at home’ met haar dochter te hebben. En een dokter die dankzij haar inhoudelijke kennis en
inlevingsvermogen een mevrouw heeft kunnen helpen.

Deze editie staat vol met voorbeelden waarin
ouderen en jongeren elkaar goed weten te
vinden. Soms op verrassende plekken, een ander
keer op een wat vanzelfsprekender terrein. De
ene keer wat meer uit noodzaak geboren, een
andere keer spontaan. Wat steeds opvalt is dat er
zoveel interesse is in elkaars werelden. En hoeveel
bereidheid er is om van elkaar te leren. Zolang je
jong en oud maar met elkaar in contact brengt,
ontstaat er vanzelf iets moois.
Etiënne van Breugel
Hoofdredacteur
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Wat een mooie én warme bijdrage levert mijn collega aan
de complete zorg en verpleging van alle bewoners van
Thebe Elisabeth en Thebe Geeracker in Goirle!

Maria, de wijkverpleegkundige
van Thebe
0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL

.
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JONG EN OUD
LEEFT LEKKER RUSTIG
NAAST ELKAAR

Leermakers is opgericht door Willem Leermakers,
voormalig woonconsulent bij MEE. Willem merkte dat
er weinig voorzieningen en begeleiding waren voor
mensen met ASS en besloot zijn eigen initiatief te
starten. En met succes! Tom: “Cliënten weten ons te
vinden; ons werkgebied bestrijkt inmiddels Waalwijk,
Den Bosch, Drunen, Vlijmen en Tilburg. In deze stad
beschikken we over een dagbestedingsproject waar
jongeren computervaardigheden aanleren en over een
woonbegeleidingstraject in de Hoefstraat. Sinds twee
jaar begeleiden we dit project in de Duynsberg.”

EIGEN STUDIO

“We hadden al ervaring met een woonbegeleidingstraject
tussen jongeren en ouderen in woonzorgcentrum de
Hooghe Clock in Den Bosch”, gaat Willem verder. “Dat
verliep naar tevredenheid. Toen ik de leiding van de
Duynsberg hiervoor benaderde, waren ze heel enthousiast.”
Sinds die tijd wonen de jongeren in de Duynsberg. De
woonvorm gaat als volgt: Leermakers huurt van de
Duynsberg enkele studio’s, met eigen keuken en douche.
De jongeren betalen weer huur aan Leermakers. Soms
wordt de (gedeeltelijke) huur door de gemeente vergoed,

>

Sinds twee jaar wonen een aantal jongeren met ASS
(Autisme Spectrum Stoornis) van Leermakers samen
met oudere bewoners in seniorencomplex de Duynsberg.
De oudere bewoners krijgen hulp van de jongeren,
bijvoorbeeld bij klusjes of ICT-gerelateerde zaken, en
de jongeren krijgen korting op de huur en genieten
van de rust en ruimte in de Duynsberg.
Een gouden combinatie.

Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn

D

e bewoners van de Duynsberg wonen zelfstandig.
Het servicecomplex in Tilburg-West biedt een
totaalconcept van veilig wonen en service. Met
een eigen thuiszorg, technische dienst, een druk
activiteitenprogramma en voorzieningen als een kapper,
fitness en schoonheidsspecialist hoeven de bewoners
het complex niet uit. Bovendien hebben ze een geweldig
uitzicht op de prachtige tuin met vijver en wandelen ze zo
het nabijgelegen Wandelbos in. Het complex biedt veel
beschutting.

BESCHUT EN RUSTIG

Sinds twee jaar hebben een aantal jongeren van
Leermakers hun intrek genomen in de Duynsberg.
Jongeren die vanwege hun ASS baat hebben bij een
beschutte, rustige plek en soms begeleiding nodig
hebben. De hulpverleners van Leermakers bieden hen die
begeleiding: op verschillende leefgebieden. Ambulant
begeleider Tom van den Dries: “We maken gebruik van
woontrajecten, re-integratie, dagbesteding en langdurige
zorgtrajecten. Bij de Duynsberg is sprake van ambulante
begeleiding op een woontraject.”
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Joep helpt Ad en Lenie met hun computer
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de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dit
> vanuit
is afhankelijk van hun indicatie en draagkracht. Het project

is sowieso op basis van wederkerigheid. Als tegenprestatie
geven de jongeren iets terug aan de oudere bewoners: een
klusje, een praatje, een stukje gezelligheid. Daar ontvangen
ze dankbaarheid, vriendelijkheid en een wijze raad voor terug.

ROEIEN MET ANDERE RIEMEN

Joep Vollaers (26) heeft het naar zijn zin in de Duynsberg. In
de toekomst wil hij graag volledig op zichzelf gaan wonen.
Hij wil een versneld mbo-traject volgen, ICT-richting. Joep
heeft ASS. Hoe ervaart hij zijn stoornis? “Alsof je met andere
riemen moet roeien dan andere mensen. Ik hecht heel veel
waarde aan routine en structuur. Mijn ochtendritueel is
bijna religieus. Als ik die structuur niet kan naleven, ervaar
ik chaos. Ook heb ik behoefte aan duidelijkheid. Ik volg
nu rijlessen. Dan moet alles vooraf helemaal helder zijn.
Is dat niet zo, dan ervaar ik angst en stress.” De rust in de
Duynsberg is een verademing voor Joep. “Je moet mij niet in
een studentenhuis zetten. Veel te druk en chaotisch. Hier is
iedereen heel kalm, dat is ideaal.”

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.

DE KLUS ACHTER DE KLUS

Kijk op dewever.nl voor meer informatie.

Draad 220x141 ALGEMEEN.indd 1

31-01-20 15:39

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
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Mevrouw Nederveen-Faassen
is blij met de hulp van Joep

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

ICT is Joep op het lijf geschreven. Hij helpt bewoners
graag met technische vragen. “Noem maar op. Een printer
kalibreren, een cartridge vullen, internet resetten of een
algemeen computeradvies. Ik doe het allemaal.” Vandaag
verwisselt hij een lamp bij mevrouw Nederveen-Faassen.
“Daar heb je geen hogere wiskunde voor nodig maar het
moet wel gebeuren. Soms is het klusje niet de echte reden
van mijn bezoek, maar juist het sociale praatje. Het is het
klusje achter de klus,” lacht hij. “Ook mevrouw Goossens is
een vrolijke kletstante. Laatst moest ik een laptop en printer
aansluiten, bleef ze een uur kletsen. Gezellig, maar intensief.
Dan gaat bij mij op een gegeven moment ook het lampje
uit.” Mevrouw Goossens haakt daarop in: “We hebben zo’n
leuke klik. Hij voelt als de kleinzoon die ik nooit gehad heb.”

JONG SPUL DAT RONDSTRUINT

Ook Ad en Lenie van Drunen waren erg blij met Joeps
hulp. Ze kochten een nieuwe laptop maar kregen het niet
voor elkaar om de programma’s over te zetten. Ad: “Een
Tantaluskwelling. Uiteindelijk heeft Joep er voor gezorgd
dat de software werd geïnstalleerd en er overal nieuwe
wachtwoorden voor kwamen. Lenie: “Joep houdt ons jong.
Ik moet ervoor waken dat ik mijn moederinstinct niet op
hem loslaat.” Ad zit in de bewonersraad heeft mede gepleit
voor de komst van Leermakers. Ad: “Je maakt kennis met
een andere wereld en kweekt onderling begrip. Ook geef
je een project meer body op deze manier.” Lenie had eerst
koudwatervrees. “Na een druk gezinsleven zijn we gesteld
op onze rust. Ik wilde niet teveel reuring in huis. Maar ik ben
op mijn woorden teruggekomen. Gezellig zoals het jong
spul hier rondstruint. Zoals het kattenmeisje. Die liep hier
vrolijk door de gangen met een jong katje. Naarmate het
katje groeide, groeiden ook onze gespreksonderwerpen.”

OPSTAPJE NAAR ZELFSTANDIGHEID

Tom van den Dries ziet de jongeren groeien. Ook in hun
ontwikkeling: “Als hulpverlener vind ik het belangrijk om
bij te dragen aan hun ontwikkeling en samen te werken
aan persoonlijke doelen, zoals de stap naar zelfstandigheid.
Dit project dient als laatste stap daarin. Zodat de jongeren
kunnen doorstromen naar een eigen woning. Maar de
woningmarkt zit op slot. Dat maakt het lastig om aan nieuwe
woningen te komen. Veel jongeren staan op de wachtlijst
voor dit project. Zij die hier wonen hebben geluk."

Soms is het klusje
niet de echte reden
Joep vindt vooral de begeleiding en de activiteiten van
Leermakers waardevol. Joep: “Begeleiders gaan mee naar
de huisarts of boodschappen doen. Of we gaan samen met
andere deelnemers wandelen, tafeltennissen, fitnessen
en squashen. Maar ook boulderen; hiermee beklim je een
klimwand zonder uitrusting! Geen zorgen, de wand is niet
hoog en als je valt, val je zacht op het matras. Die activiteiten
zijn voor ons een extra stimulans om meer naar buiten te
gaan. We hebben het erg gezellig, zowel met elkaar, als
met de ouderen. Het is goed om te zien dat iedereen in de
Duynsberg naar elkaar omkijkt, als goede buren. Met eerst
een beetje aandacht, en later met een beetje zorg.”
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Ouders die samen met hun kind willen zingen en muziek maken, kunnen elke zaterdagen enkele zondagochtenden terecht bij Factorium Cultuurmakers voor een verrassend
muziek- en dansprogramma voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Maar steeds vaker ziet
Factorium ook opa’s en oma’s met hun kleinkinderen langskomen. Een mooie ontwikkeling.

DE VERWONDERING
IN DE OGEN
VAN JE (KLEIN)KIND
Tekst Hans Peters |
Fotografie Jostijn Ligtvoet

M

uziek en Kleuters, Peuter- en Kleuterdans,
Muziek op Schoot… bij de laatste maken
ouders samen met hun dreumesen en
peuters kennis met muziek, en ervaren
ze het plezier van samen zingen. Bij
papa of mama – of opa of oma - op schoot. Docente
Rosalyn de Groot vertelt enthousiast: “Jouw (klein)
kind is al muzikaal vanuit de wieg. Kijk eens hoe die
klapt met zijn handen of stampt met zijn voetjes
als die muziek hoort. Hoe heerlijk die het vindt om
woordjes van kinderliedjes mee te zingen, of te spelen
op muziekinstrumenten als trommels, belletjes,
klankstaven of ritmestokjes. Die verwondering in hun
oogjes ontroert me telkens weer. En ik geniet hoe
(groot)ouders daar weer van genieten.”

zingt! We verzonnen bijvoorbeeld een wegrenliedje
voor een dreumes die steeds wegliep. Telkens als hij
terugkwam, werd hij geknuffeld. Een extra stimulans
om terug te komen, toch? Maar je kunt ook samen
zingend het speelgoed opruimen. Opruimen en naar
bed brengen wordt hierdoor leuk, je gaat zingend
de week door. Mary Poppins is er niets bij!” Rosalyn
speelt gitaar, piano en verschillende blokfluiten.
Rosalyn: “Tijdens de lessen maken de kinderen kennis
met de verschillende instrumenten en klankkleuren.
En we koppelen een thema hieraan. Zoals herfst. De
kinderen strekken hun bladeren naar de hemel en
luisteren naar de ranke klanken van de harp.”

ZINGEND DE WEEK DOOR

Rosalyn en Elisabeth werken ook buiten de deur
van Factorium Cultuurmakers. Rosalyn werkt ook bij
peuteropvang, kinderdagverblijven, kleuterklassen
en de Ouderkamer. Rosalyn: “Bij die laatste gaat het
om gelijke kansen door voorschoolse activiteiten met
muziek en taal. Aan de hand van een prentenboek
combineer ik muziek met taal. De juf Nederlands
gaat dieper op de taal in. Ouders zijn welkom
om te weten wat hun kinderen leren en ze

Haar collega Elisabeth Smulders haakt daarop
in. “Mooie bijvangst: muziek is goed voor de
ontwikkeling van kinderen. Het vergroot zowel hun
cognitieve, als sociaal-emotionele vermogens. Muziek
leert kinderen bijvoorbeeld om te gaan met boosheid
of angst voor nieuwe dingen. En omdat je samen
plezier hebt, bouw je een band op met je (klein)
kind.” Rosalyn: “Je kunt beter communiceren, als je
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FEEST DER HERKENNING

De aantrekkingskracht van muziek

daarbij te helpen. De eerste les overkomt hen, bij
de tweede keer herkennen ze de muziek en bij de
derde keer beklijven de liedjes.” Elisabeth trok met de
kindjes van een kinderdagverblijf regelmatig naar een
woonzorgcentrum in Goirle, om samen met cliënten
met dementie te zingen. Elisabeth: “Bij het zien van
het jonge grut veren de ouderen op. Het zingen van
bekende liedjes is een feest der herkenning.”

BOEKMUZIEKJES

Regelmatig organiseren Elisabeth en Rosalyn ook
sing-in Boekmuziekjes: interactieve workshops,
bestemd voor dreumesen, peuters en (groot)ouders.
Hierbij staat een bekend prentenboek centraal,
soms gekoppeld aan een muziekstuk. Elisabeth:
“Factorium heeft de Topstroom in huis, een club
getalenteerde leerlingzangers en -muzikanten van 6
tot 18 jaar. Tijdens Boekmuziekjes treedt één van hen
op. Rosalyn: “Laatst stonden Carnaval des Animaux
van Camille Saint-Saëns en het prentenboek Heb jij
misschien de olifant gezien? centraal. De pianist van
Topstroom speelde de sterren van de hemel en de
kleintjes stampten met hun (groot)ouders door de
zaal als een olifant. Onvergetelijk.”

GEVOELIGE SNAAR

Boekmuziekjes is niet de enige activiteit waar
kinderen, jongeren en ouderen samenkomen. Hoofd
cultuureducatie Bas Verberk: “Factorium biedt een breed
scala aan cursussen, voor jong en oud. Zoals Heimwee
naar Ballet, een speciaal aangepaste balletles voor 40- tot
70-jarigen, die het plezier van ballet weer terugvinden.
Ook basisschoolleerlingen kunnen diverse kunstvormen
volgen als theater, musical, dans en beeldende vorming.
En we geven (individuele) muzieklessen aan jong en
oud, zoals keyboard- of vioolles. Voor corona hielden we
kerstconcerten met onze muzikantengroepen. Dan staan
jong en oud samen op het concertpodium. Prachtig om
te zien hoe het harmonieuze evenwicht tussen al die
verschillende leeftijden en niveaus een gevoelige snaar
wist te raken bij het publiek.”

Wil je samen met je (klein)kind muziek maken en zingen?
Of wil je zelf een cursus volgen? Neem dan contact op
met Factorium. T. 013 – 535 40 55. E. info@factorium.nl
W. factorium.nl
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VOOR DE DRAAD ERMEE

GEEN BINGO
MAAR BLUES IN
HET WIJKCENTRUM!

KEEP THE BLUES ALIVE!

In 2014 echter, kwamen drie dingen samen op zijn
pad; allereerst gebeurde in de Heyhoef veel te weinig,
klaagde men voor de zestiende keer. Vervolgens kreeg
ContourdeTwern van de gemeente de opdracht om
wijkcentra ook in het weekend open te stellen en niet de
minste factor was Johns’ passie voor muziek, met name
blues, rock, soul en Americana. En al snel ontstond Heyhoef
Backstage, een pop up podium in wijkcentrum De Heyhoef
met maandelijkse muziekconcerten. De eerste was een
Pink Floyd Tribute, dat al meteen 350 bezoekers trok. John:
“Sindsdien hebben we onze waarde wel bewezen. We
bereiken niet alleen de 50+ doelgroep uit de wijk maar uit
de hele regio en dat tegen het koor van sceptici in: zoiets
had geen zin in de Reeshof want daar kwam nooit iets van
de grond. Als pionier moet je dan zorgen dat er juist wel iets
gebeurt! Het mooiste compliment kwam van bluesfanaat
Johan Derksen in de schouwburg die me de grootste
bluesgek van Tilburg noemde. Hij kende ons dus ook!”

HEYHOEF BACKSTAGE

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 kloppen we aan bij John Maes (68)
in het uiterste puntje van de Reeshof.
Deze voormalige jongerenwerker woont
in de Dongevallei, een natuurgebied waar
je af en toe de Schotse Hooglanders kunt
zien grazen in zijn tuin.

Als jongen groeide hij op in Loven. Zijn grootvader was
de roemruchte ‘Rooie Thieu van de SDAP’, die onder
meer in 1925 de Socialistische Arbeiders Jeugd Centrale
oprichtte, geen makkie in het toen door en door Roomsche
Tilburg! Zo herinnert het Tjeuke Timmermanspad naar
de Kwaadeindstraat nog altijd aan hem. “En zo’n milieu
maakt je strijdbaar”, zegt John. Dus in galop naar de
Sociale Academie. John: “Want die had in de jaren ‘70
een uitgesproken linkse signatuur.” Maar waar de meeste
studenten een beschermde achtergrond hadden was hij
door de wol geverfd: “Het ruige straatleven kenden ze alleen
van horen zeggen. Zij moesten schakelen waar ik op bekend
terrein was, qua taal: plat Tilburgs en qua waarden en
normen. Dus had ik veel sneller een klik met die jongeren; ik
kon met ze lezen en schrijven.”

Tekst Betty Montulet | Fotografie Hans Peters

GEZEIK IN DE WIJK

In de jaren 80 ging het er wel wat anders aan toe dan
nu –er waren natuurlijk nog geen coffeeshops. Door de
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toenmalige bestuurders Miet Puijenbroek en Gerrit Brokx (van
het CDA(!) werd gedoogd dat er wiet en hasj werd ingekocht
om verkeerde dealers te weren uit huis. John deed dit zelf:
“We beschermden onze bezoekers en deden er sowieso van
alles aan om ze aan het jongerencentrum te binden; met
jongerencinema, dat sloeg in als een bom. Uit enthousiasme
werden ze vrijwilliger. Ook vormden we samen met
Marokkaanse, Turkse en Molukse jongeren voetbalteams voor
een stedelijke competitie en kreeg de eerste Turokkaanse
meidengroep gestalte, daar ken ik Azizza van, de latere
secretaresse van drie burgemeesters!”
Als uitvoerend jongerenwerker leerde hij de stad en
de wijken door en door kennen en werd hij uiteindelijk
teamcoördinator, ook toen het Tilburgse jongerenwerk
R-Newt ging heten: “Maar ik heb mijn handen nooit van de
uitvoering afgehad. Er was altijd hectiek, gezeik in de wijk,
een en al dynamiek en dramatiek.” Geen wonder dat zijn
nieuwe job, op zijn 58e, in de sociale activering, hem niet
geheel en al voldeed.

Inmiddels is Heyhoef Backstage behoorlijk professioneel
uitgegroeid met Backstage Bridges als coördinerende en
verantwoordelijke stichting: “We hebben inmiddels 26
fanatieke vrijwilligers en als pensionado ben ik hier zelf
ook nog 24 uur per week mee bezig. Als programmeur, we
draaien 50% blues en 50% andere muziek, kan ik hier al mijn
creativiteit in kwijt. Tijdens de eerste lockdown organiseerden
we Backyard Bluesconcerten op de steiger in mijn eigen
achtertuin!”
Heyhoef Backstage bleek ook een aandrijvende werking te
hebben op andere initiatieven in de Reeshof, zoals Heyhoef
Cinema, de Pluktuin etc. Zo kwam er toch meer leven in de
brouwerij. John: “In de Reeshof zijn de eerste bewoners aan
het vergrijzen, net als ikzelf, ik was ook een pionier. Mooi
dan toch dat je dit kunt bieden? Wie ik niet begrijp zijn de
ouderenwerkers van ContourdeTwern, die maar blijven
vasthouden aan bingo, kaarten en koersbal met op de
achtergrond die eeuwige Hollandse deuntjes. Daar zal op
den duur toch echt iets moeten gaan veranderen want de
Woodstock-generatie (dit hoogtepunt van de tegencultuur
vond plaats in 1969, red) wil geen bingo, die willen blues.
Of rock, geen Imca Marina. Een basisvoorziening in de wijk
is Heyhoef Backstage nog niet, maar dat zien we wel als
dé grote uitdaging voor de toekomst. Met een structurele
subsidie heb je een degelijker basis voor je projecten.
Potentie genoeg. En vooral met zo’n fijne groep vrijwilligers
van diverse pluimage, rockt de toekomst ons tegemoet!
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JONG GELEERD, OUD GEDAAN
MET HELPENDE HAND VAN ROC
Steeds meer Tilburgse ouderen willen langer thuis blijven wonen. Een mooi streven waar de
maatschappij op allerlei manieren profijt van heeft. Maar in dat streven loop je soms tegen
allerlei praktische zaken op. Hoe vraag je bijvoorbeeld een DigiD aan, als je niet computervaardig bent? Hoe verwissel je een lamp, als je niet meer op een trapje kunt staan. Of hoe
verwijder je spinrag achter de radiator, als je niet meer op je knieën kunt? Het project
Helpende Hand van het Regionaal Opleidingscentrum Tilburg (ROC) biedt uitkomst!

Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn

H

elpende Hand van het ROC is een soort
snuffelstage voor eerstejaarsstudenten van
de opleiding Helpende Zorg en Welzijn
(HZW). Twintig weken lang, één dagdeel
per week bereiden studenten zich voor op
de beroepsstage in het tweede jaar. Ze doen ervaring
op bij wijkcentra, basisscholen, asielzoekerscentra en
zorginstellingen en komen in aanraking met allerlei
doelgroepen: kinderen, mensen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking, asielzoekers en ouderen.
Teamcoördinator HZW Anne Dekkers: “Nieuw in ons
aanbod bij Helpende Hand is het ondersteunen van
Tilburgse ouderen bij computerproblemen of kleine
(huishoudelijke) klusjes. Dat gebeurt bij de ouderen
thuis, op individuele basis. De studenten leren in
de praktijk hoe het is om met ouderen te werken en
vergroten tegelijkertijd de zelfredzaamheid van ouderen.
Ook dragen ze bij aan de levensvreugde van ouderen.”
Letterlijk jong geleerd, oud gedaan!

BEROEPSVAARDIGHEDEN TRAINEN

Anne is naast teamcoördinator HZW, ook mentor en
studieloopbaanbegeleider. Ze geeft les in wonen,
huishouden en sociale vaardigheden. Samen met
collega Femke Goossens begeleidt ze Helpende Hand.
Anne: “Met dit project train je beroepsvaardigheden
en -houding, zoals afspraken nakomen. We willen
onze studenten het inzicht geven dat je op tijd moet
komen, dat het belangrijk is om er simpelweg te zijn.
Omdat mensen op je rekenen en naar je uitkijken.
Daarnaast proberen we hen altijd te koppelen aan
contactmomenten met de zorgvrager. Communicatie
is voor sommige studenten een uitdaging, vooral
voor leerlingen die de Nederlandse taal (nog) niet
voldoende beheersen. Hoe mooi zou het zijn als ouderen
studenten op die manier helpen hun taalvaardigheden
te verbeteren? Door met elkaar te praten terwijl de
bovenkant van het keukenkastje wordt schoongemaakt.”

COMMUNITY CARE

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

Een gepensioneerde docent van het ROC kwam op
het idee om hiervoor de KBO te benaderen. Voorzitter
Els Aarts van de Tilburgse ouderenbond reageerde
enthousiast en de KBO zette de vraag uit binnen alle
afdelingen van de bond. Dat leverde tot nog toe één
reactie op: een slechtziende vrouw wil graag hulp bij
het huishouden. Anne: “Dat mag de pret niet drukken,
je moet ergens beginnen. De pandemie is daar ook
debet aan. We hebben goede hoop in een vruchtbare
samenwerking met de KBO. Zodra de afdelingsgebouwen van de KBO weer opengaan, willen we
met onze studenten langsgaan om kennis te maken
met de ouderen, zodat er matches ontstaan en de
klussen kunnen beginnen.”

ZORG VAN DE TOEKOMST

Helpende Hand is overigens niet alleen bestemd voor
de leden van de KBO; alle Tilburgse ouderen kunnen
een beroep doen op de studenten van HZW. Anne:
“Dit zijn onze toekomstige welzijnsmedewerkers,
ziekenverzorgenden en thuiszorgmedewerkers. De
student houdt rekening met de wensen van ouderen
en ondersteunt hen wanneer nodig. Bijvoorbeeld bij
het gebruik van een QR-code of het ontkalken van hun
koffiezetapparaat. Zij helpen de ouderen graag, en
leggen bijvoorbeeld uit hoe ouderen sommige klussen
in de toekomst eventueel zelf kunnen doen.”

Het project is een mooi voorbeeld van
gemeenschapszorg, of, community care zoals het ook
vaak wordt genoemd. Doordat steeds meer ouderen
langer thuis blijven wonen, verdwijnen steeds meer
verzorgingshuizen. Zorg en wonen moeten meer in
elkaar gaan grijpen. Met gemeenschapszorg worden
krachten en voorzieningen in de wijk gekoppeld
aan zorg-/maatschappelijke instellingen en woningbouwverenigingen om zoveel mogelijk aan de zorgvraag van mensen die thuis oud worden te voldoen.
Om tot een gemeenschappelijke en goed op elkaar
afgestemde zorg- en woonagenda te komen.

Wil je ook een beroep doen op de studenten van de
opleiding HZW van het ROC? Neem dan contact op met
Femke Goossens: fgoossens@roctilburg.nl. Het is mogelijk
dat tijdens het eerste kennismakingsgesprek Femke
aanwezig is. Dit gesprek kan ook plaatsvinden
op de school of in een wijkcentrum.

De leukste verhalen komen los
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OUD EN JONG STAAN SAMEN IN DE KEUKEN BIJ IKOOK
Tijdens hetproject
IKook van ouderenzorgorganisatie De Wever
komen de leukste verhalen
over verleden en heden
los. Ouderen die meer
sociale contacten willen
bereiden maandelijks, op
de locatie, samen met
jonge vrijwilligers een
heerlijke maaltijd, die ze
vervolgens samen opeten.
Jong en oud leren elkaar
op een andere manier
kennen en geven een
inkijkje in elkaars levens.

want we koken met verse, seizoensgebonden producten.
Wat wil je nog meer?” Of, zoals deelneemster Annie het
zei: “Al maanden niet meer zoveel plezier gehad.”

VROLIJKE TERUGBLIK

De jongeren werden geworven via Prins Heerlijk, de
Tilburgse vakopleiding horeca-en dienstverlening,
voor leerlingen met een beperking of leerproblemen.
Met de hulp van een mentor (theorie), leermeester
(praktijk) en trajectbegeleider (leerwerktraject) leren
jongeren op eigen tempo en met een eigen structuur
het horeca-vak. Carla kijkt met veel plezier terug op die
eerste kookactiviteiten. “Vijf oudere wijkbewoners en vijf
leerlingen sneden samen de groente voor de soep en
de asperges voor de hoofdmaaltijd. De jongeren waren
zo heerlijk onbevangen en schroomden niet vragen te
stellen. Daar genoten de ouderen zichtbaar van.” Helaas
kreeg halverwege het jaar de leermeester van Prins
Heerlijk een andere baan. Gelukkig vond IKook nieuwe,
deelnemers bij Avans Hogeschool (Social Works) en
studentenvrijwilligersorganisatie Serve the City.

Tekst Hans Peters
Fotografie Marcom De Wever

H

et project is een gezamenlijk initiatief van
De Wever, Zorgnetwerk Midden-Brabant,
ContourdeTwern, gemeente Tilburg en
Prins Heerlijk en heeft als doel om meer
contacten tussen ouderen te bevorderen
en jongeren en ouderen met elkaar te verbinden.
Ouderenzorgorganisatie De Wever leidt hierin het
voortouw. De aftrap van IKook was in mei 2021:
geheel coronaproof, in de keuken en restaurant van
woonzorgcentra de Heikant en de Bijsterstede, kookten
jongeren en ouderen samen, onder leiding van een
projectleider, een professionele instellings-kok en
een betrokken vrijwilligers. Het idee voor het ‘jong-
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De leukste verhalen komen los
oudproject’ leefde al langer bij de organisaties. Om
ouderen die meer sociale contacten willen te werven
werkte De Wever samen met de eigen thuiszorgtak
De Wever Thuis en zorgpartners als Thebe en
ContourdeTwern. Projectcoördinator van Ikook, Carla
van de Boer: “De wijkverpleegkundigen, sociaal werkers
en thuiszorgmedewerkers van onze zorgpartners komen
achter de voordeur van deze ouderen. We hebben hen
gevraagd de ouderen enthousiast te maken voor de
kookactiviteit. Immers, samen koken, gelijkgestemden
ontmoeten, genieten van een maaltijd en een verrassend
praatje met jongeren maken, is gezelliger dan in je eentje
een blik soep opentrekken. En het is ook nog gezond,

Samen is gezelliger
dan in je eentje

WARMTE EN RESPECT

Sinds afgelopen oktober zijn ook de eerstejaars
studenten van de koksopleiding op de Rooi Pannen
aangesloten. Die gingen samen met de bezoekers van
het Huis van de Buurt (Thebe Dagbesteding) aan de slag
in de Biechtstoel, het oefenrestaurant van de opleiding.
Carla: “De jongeren kwamen in eerste instantie lichtelijk
onverschillig over, maar niets bleek minder waar. De
jongens gingen juist heel warm en respectvol met de
ouderen om. Ook de leraar was onder de indruk. Die zag
kanten van de jongens, die hij normaliter in de les niet
zag. Zelf de grootste vlegel veranderde in een zorgzame
lieverd.” Na afloop zwaaiden de jongeren de ouderen uit.
IKook wil dit succes herhalen en drie keer per jaar met
zeven ouderen en zeven jongeren van de koksopleiding
koken bij De Rooi Pannen.

>
>

Erfrechtspecialist Henri de Brouwer geeft donderdag 31 maart 2022 een gratis lezing in De Pelgrimhoeve

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

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

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

De lezing wordt gehouden op locatie:
De Pelgrimhoeve
Pelgrimsweg 27
5018 EL TILBURG
Datum: donderdag 31 maart 2022
Aanvang: 13:30 uur en 19:30 uur

Ook voor hulp bij afwikkeling nalatenschappen en aangifte erfbelasting

Nieuw: digitale mondscan
Met onze 3D mondscanner wordt het aanmeten van een prothese voor
u een stuk prettiger. Het lastige ‘happen’ hoeft vaak niet meer en de
pasvorm is uit de kunst!

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

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

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

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

Concentratie tijdens het snijden

WERELDEN SAMENBRENGEN

Ouderen en jongeren komen normaalgesproken niet zo
snel met elkaar in contact. Ze beleven de wereld anders,
hebben soms vooroordelen. IKook brengt die werelden
samen: daardoor ontstaan soms mooie verbindingen.
Carla: “Een oudere dame keek wat argwanend naar de
tattoos van een jongen. Toen ze hoorde wat die tattoos
voor hem betekenden, was ze ontroerd. Er volgen vaak
open, diepgaande gesprekken. Zoals bij de jongen die
zichtbaar ontdaan was, toen een oudere dame hem
vertelde dat haar zoon was overleden en hoe ze daarmee
omging. Tijdens het samen piepers jassen of boontjes
doppen, kunnen ze hun ei kwijt. Hoe mooi is dat? Maar
niet alle gesprekken zijn overigens zo diepgaand. Carla:
“Jongeren vertellen ook over hun interesses als skaten,
gamen of social media, ouderen halen herinneringen
op hoe zij vroeger daten: naar de dansavonden of op
sjanternel over de Heuvelstraat, van De Gruijter naar De
Gruijter.”

BLIJ MET GIFT VAN POLIS

Onlangs werd IKook blij verrast met een gulle actie
van POLIS, de studievereniging voor studenten
Organisatiewetenschappen en GMSI (Global
Management Social Issues) aan de Universiteit
van Tilburg. De Community Commissie van de
studievereniging kiest elk jaar een goed doel. Dit jaar
kozen ze IKook. Voorzitter van de Community Commissie,
Joy’l Derix: “We dragen dit initiatief een warm hart toe,

omdat het deze ouderen het gevoel geeft dat ze erbij
horen. Met IKook nemen ze deel aan de samenleving.”
In POLIS-stamkroeg De Boekanier werd een veiling voor
IKook gehouden bestaande uit producten die bedrijven
gedoneerd hadden, zoals pepernoten, tickets voor Pathé
Cinema, kerstpakketten en een biertap. Die veiling
leverde maar liefst € 1.145,00 op. Joy’l overhandigt Carla
de cheque. Carla: “We zijn superblij. Hiermee kunnen
we ons project verduurzamen.” Joy’l: “Die combinatie
van jongeren en ouderen die samen koken, sprak ons
het meeste aan. Leuke bijkomstigheid is dat we zelf
ook mee gaan helpen bij IKook. We zien hoe ons goede
doel werkt in de praktijk, kunnen een steentje bijdragen
aan de samenleving en een waardevolle ervaring met
ouderenzorg opdoen.”

IKook heeft plannen om zich uit te breiden over de
stad. Hiervoor zijn de eerste contacten gelegd in de
Reeshof en met woonzorgcentrum den Herdgang.
IKook werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van
ZonMw en POLIS. De subsidie van ZonMw stopt in
2022, daarna moet IKook zichzelf bedruipen.
Ben je alleenstaande senior, wil je meer contacten
en lijkt het je leuk om samen met jongeren te koken?
Zeg dan ‘ik kook ook met IKook!’ Mail naar ikook@
dewever.nl of bel naar 06 186 92 629. Het project
is wijkgericht. Mocht in jouw wijk geen project zijn,
maar wel meer vraag, dan kan het initiatief sneller
ontwikkeld worden.
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Naam
Godelieve Engbersen (54)
Opleiding
Bibliotheek-academie
Werkervaring
Medisch informatiespecialist ETZ
Vrijwilligerswerk
Organisator Landelijke Genoeg Dag en NietWinkel Dag Tilburg, Maanscout, vervolgens
Nachtburgemeester Tilburg (2013 – 2015),
initiatiefnemer Transition Town, actief bij
GroenLinks.
Status
Alleenstaand
Interesses
Wandelen, Amerikaanse politiek (Bernie
Sanders), lezen, bezoek cultureel- en milieu
café, sneak preview bij Cinecitta.
Huidige situatie
Door covid ben ik vaker thuis, heb geleerd
hoe leuk het is om thuis te zijn en om gastvrij
te zijn voor vrienden en kennissen. Ik woon
in een fijn appartement in Armhoefse Akkers
en heb het erg naar mijn zin in Tilburg. Ik
wil hier nooit meer weg. Verder geef ik veel
om duurzaamheid, circulaire economie en
mondiaal bewustzijn.

Tweedehandskleding is hartstikke
hot. Voor een leuk prijsje kun je
vaak een bijzonder kledingstuk op
de kop tikken. Daarnaast draag je
je steentje bij aan een duurzame
en eerlijke maatschappij, want
je verkleint de afvalhoop. Met
tweedehandskleding kom je
gewoon goed voor de dag. Dat
bewijst ook Godelieve. Ze moet
naar een lezing over mondiale
bewustwording. Met een strakke
outfit van kringloopwinkel Terre

Prijzen
Blouse			€ 3,00
Shirt			€ 2,50
Jeans			€ 4,00
Schoenen		
€ 6,50
Ketting/armband
€ 0,00 erfstuk
Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid,
-misbruik, -handel en seksuele uitbuiting van
kinderen wereldwijd. De opbrengst van Terres
des Hommes-kringloopwinkels in Nederland,
gaat naar projecten om kinderuitbuiting te
bestrijden. Godelieve: “Sta vierkant achter
dit tweeledig doel. Je onderstreept de
hergebruik-filosofie en steunt tegelijkertijd
slachtoffers van kinderuitbuiting.”

des Hommes kun je haar serieus
nemen! En door specifiek bij
deze winkel te kopen, helpt ze
kinderuitbuiting wereldwijd te
Styling/Tekst Hans Peters | Fotografie Dolph Cantrijn
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bestrijden. Hiermee slaat ze drie
vliegen in één klap.

Terre des Hommes kringloopwinkel Tilburg
Korvelseweg 87, 5025 JB Tilburg T. 013 762 02 47
Met dank aan: Heerkens Coiffure,
St. Josephstraat 40
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BIOLOGISCH
BOEREN OP
’T SCHOP
Samen met vader Jan en moeder
Cecile (derde generatie) bestiert
Bart van den Broek (vierde
generatie) bioboerderij
’t Schop. Ze boeren er mét
de natuur in plaats van tegen
de natuur. Vol verwondering
vergapen politiek, wetenschap
en bedrijfsleven zich aan hun
visie en aanpak. De oplossingen
voor het klimaatprobleem
en dierenwelzijn liggen voor
het grijpen. “Eigenlijk zijn we
weer terug bij het gemengde
boerenbedrijf zoals mijn
overgrootvader Jan dat in 1923
ook al had”, vertelt Bart.
Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Dolph Cantrijn
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Iedere generatie doet
het anders

>

V

oor wie ’t Schop niet kent: de boerderij
ligt iets ten zuiden van Hilvarenbeek,
aan de Esbeekseweg. Een langgevel
boerderij uit 1923 met een aantal
bijgebouwen. Ze hebben zo’n tachtig
Black Angus runderen. Die begrazen de tien
hectare eigen grond rondom de boerderij. Maar
het vee graast ook op de negentig hectare die ’t
Schop in beheer heeft van Staatsbosbeheer en
het Brabants Landschap, her en der verspreid. Het
hoort allemaal bij de natuurinclusieve manier van
boeren. De gesloten kringloop wil zeggen dat ze
volledig zelfvoorzienend zijn. Het voedsel voor de
dieren wordt zelf geproduceerd, zodat de koeien uit
eigen tuin eten. De mest wordt op het eigen land
teruggebracht. En het stro van het beheerde land
wordt als bed gebruikt voor in de stal, om maar een
paar voorbeelden te noemen.

ÉÉN MET DE NATUUR

Bart: “Het enige dat we niet zelf doen is slachten,
dat mag niet. Voor de rest doen we alles op onze
boerderij. We zorgen voor het voedsel, het vee, er
wordt uitgebeend, het vlees wordt bewerkt, en
verkocht in onze boerderijwinkel. Maar er gebeurt
veel meer. We geven kookworkshops, we hebben
een eigen moestuin waar schoolkinderen leren waar
groenten vandaan komen, er zijn zorgactiviteiten
en we hebben verschillende ruimtes waar we kleine
en grote partijen gasten kunnen ontvangen.” Volop
bedrijvigheid dus op en rond het erf. Sinds 2000
bezit het bedrijf het EKO-keurmerk. Dat is er voor
bedrijven die extra stappen zetten op het gebied
van dierenwelzijn, een gezonde aarde en een eerlijke
behandeling van mensen.
Biologisch boeren is ook lokaal boeren. Bart: "We
werken nauw samen met collegaboeren uit onze
regio. Met Nivo van den Broek van de Voortse
Hoeve zijn we een merk op aan't zetten: Biologisch
Natuurvlees. En in samenwerking met de provincie
zetten we een korte keten op waarbij transparatie
omtrent herkomst van voeding en het beheer
van natuur samenkomen. Voeding met de laagste
footprint uit eigen omgeving."

SAMENWERKEN HEEL NORMAAL

Vol enthousiasme vertelt Bart over de historie
van het bedrijf. “In 1923, nu bijna honderd jaar
geleden, startte mijn opa Jan zijn boerderij aan de
Esbeekseweg. Zoals gebruikelijk in de zandstreek,
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was een boerderij toen een gemengd bedrijf met
landbouw en veeteelt. De grond lag verspreid in de
omgeving; samenwerken met de buren en familie
was normaal in die tijd. Mijn opa en oma Cees en Cor
namen het bedrijf over en gingen zich specialiseren
in melkvee. Door de ruilverkaveling werd alle grond
samengevoegd tot een huisperceel. Opa had zo’n
veertig koeien, best veel in die tijd. Die werden
met de hand gemolken. Iedere ochtend werden
de melkbussen aan de straat opgehaald.”

OVERNAME VAN HET BEDRIJF

“Toen Campina besloot te stoppen met het dagelijks
ophalen van de melk en iedere boer min of meer
verplichtte een melkinstallatie aan te schaffen, is opa
overgestapt op de veehandel”, vertelt Bart verder.
“Hij wilde liever onder de mensen zijn: buurten en
onderhandelen. Hij ging doen wat hij leuk vond.”
Als vader Jan en moeder Cecile in de jaren tachtig
de kans krijgen het bedrijf over te nemen, is de
boerderij wat oubollig. Laat staan dat er biologisch
wordt geboerd. Vader Jan: “Ik ben een kind van de
jaren zeventig. Lang haar, een hippie. En ik kon goed
leren. Vanuit Hilvarenbeek ging ik in 1971 naar het
Odulphuslyceum in Tilburg. Ik maakte kennis met een
andere wereld. Ik heb Cecile daar ook ontmoet, die
zat op het Theresia. Ik heb toen wat afstand genomen
van de traditionele sfeer waar de boeren in zaten.
De jongens van hier zaten op de landbouwschool
en kwamen nooit uit de bubbel. Het was de tijd van
het rapport van Rome en de oprichting van de eerste
milieuorganisatie. Ik was daar ook fanatiek in.”

Cecile, Bart en Jan van den Broek in eigen slagerij

DE APOTHEEK STAAT IN DE WEI

Vader Jan legt uit dat kunstmest funest is voor
de bodem. “Door het gebruik van kunstmest is er
geen bodemleven meer. Alleen in de toplaag is er
activiteit: het bodemleven is verslaafd aan kunstmest.
Wil je een rijk bodemleven ontwikkelen dan duurt
dat vijf tot zes jaar. Dat doe je bijvoorbeeld met eigen
stalmest. Na verloop van tijd zie je de samenstelling
van het gras ook veranderen. De zuring gaat
langzaam weg, de klaver begint te groeien. De
apotheek van de koeien staat in de wei. Ik heb al
meer dan twintig jaar geen antibioticum gebruikt. De
dierenarts gelooft dat bijna niet. ‘Worden er bij jou
geen dieren ziek?’ Nee, ze worden niet ziek.”

VERHALEN IN GEUREN EN KLEUREN

ONZE PA SNAPTE ER NIETS VAN

“Onze pa die snapte daar helemaal niks van”, gaat
vader Jan verder. Die zei: ‘Waar maak je je nou druk
om? Toen Cecile en ik de boerderij overnamen, ik was
inmiddels al klaar met mijn studie aan de HAS en was
leraar op het vmbo, zijn we heel snel omgeschakeld
naar biologisch. Dat betekende dat we helemaal
stopten met kunstmest. Onze pa gebruikte juist volop
kunstmest. Dat was niet zo gek, want in die tijd kwam
er een vertegenwoordiger langs, die strooide een
haffeltje kunstmest op een strook, kwam een paar
weken later terug en het gras stond daar drie keer zo
hoog. Maar goed, toen wij met de kunstmest stopten,
schoten de weilanden helemaal onder de zuring; een
heel vervelend plantje met een penwortel. Onze pa
zag dat: ‘Spuit die rotzooi toch kapot.’ Nee dat doen
wij juist niet pa. Uiteindelijk is dat goed gekomen.”

Nadat vader Jan en moeder Cecile de boerderij
volledig biologisch hebben gemaakt, een prachtige
biologische winkel hebben opgebouwd en naam
hebben gemaakt in de regio en daarbuiten, neemt
Bart in 2018 het bedrijf van zijn ouders over.
Sindsdien is heel veel hetzelfde gebleven maar er
zijn ook een paar dingen veranderd. Iedere generatie
Van den Broek doet het weer anders dan de vorige.
Vader Jan: “Ik ben meer de pionier; wil alweer met het
volgende beginnen. Bart is meer van: ‘Ho ho, er moet
ook nog geld worden verdiend. Hij is meer van de
lange termijn. En van het naar buiten brengen.”
De visie en het verhaal van ’t Schop worden
tegenwoordig in alle geuren en kleuren verteld. Aan
iedereen die het wil horen en die er belangstelling
voor heeft. Via lezingen, excursies, kookworkshops,
op scholen, bij de provincie. Via de website, in de
boerderijwinkel, in de koeienstal, in de moestuin.

Bart: “Ons doel is dat we alle mensen die hier komen
1% meer kennis over gezondheid en voeding bij
willen brengen. Dat kan op elk niveau zijn. We
nodigen iedereen uit om het biologisch boeren te
komen ervaren: mensen moeten het ruiken, proeven,
voelen. 90% van de mensen weet niet wat biologisch
boeren is.”

VAN 2% NAAR 15% BIOLOGISCH

Waar over biologisch boeren vroeger misschien
nog wat lacherig werd gedaan, wordt het nu gezien
als dé oplossing voor vele problemen. Zoals het
dierenwelzijn en het stikstofprobleem. Niet voor
niets heeft de provincie het visiestuk van tachtig
biologische boeren in Brabant meegenomen in haar
meerjarenbeleidsplan. Daarin staat onder meer dat
het aantal biologische boerderijen in Brabant van
2% naar 15% moet groeien in 2030. Eurocommissaris
Frans Timmermans heeft het zelfs over 25% in 2030.
Biologisch boeren heeft de toekomst. Bart: “Als je
uitgangspunt is dat de hele wereldbevolking elke
dag een halve kilo vlees moet hebben, dan red je
het niet met biologisch boeren. Als je zegt: iedereen
eet drie keer per week een klein portie vlees, zoals
het hoort, dan red je dat makkelijk. Maar daar ligt
dus ook een taak voor de consument. Zijn mindset
moet veranderen. Koop het stuk vlees dat je ook
daadwerkelijk opeet, en realiseer je dat het dier dat
je opeet voor jou heeft geleefd. Dat verhaal proberen
we over te brengen.”
www.hetschop.nl
T. 013 505 61 56
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NIEUWSGAREN
NIEUWSGAREN 400 X 400 ACTIE
ONDERSTEUNINGSFONDS TILBURG
Het Tilburgs Ondersteuningsfond (TOF) roept
mensen die het kunnen missen op om hun
energiecompensatie van 400 euro te doneren
aan armlastige Tilburgse gezinnen. Met de 400
x 400 energieprijscompensatie-actie wil het TOF
voorkomen dat Tilburgse gezinnen letterlijk in de
kou komen te zitten. Prof. Dr. Leon Oerlemans,
voorzitter van TOF: “Met deze actie kun je letterlijk
en figuurlijk wat verlichten voor een ander. Doe mee
en laat het water niet naar je eigen zee stromen.”
Doneren? Kijk voor meer informatie en de betaallink
op www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfondstilburg

ELKE ZONDAG:
GRATIS GOLFLES BIJ PRISE DEAU
Wist je dat je elke zondag bij golfbaan Prise d’Eau
gratis en zonder verplichtingen kunt deelnemen aan
een proefles? Een ideale manier om de golfsport- en
baan te verkennen. Het enige dat je nodig hebt is
vrije tijd en een goed humeur. De proefles duurt
anderhalf uur. Golfervaring of speciale kleding is
niet nodig. Iedereen is welkom. Geef je gratis op
voor een proefles via de site: www.prisedeau.golf.nl

9 APRIL – 2 OKTOBER:
KLEURSTOF IN TEXTIELMUSEUM
Vanaf 9 april is in het Tilburgse Textielmuseum
de tentoonstelling Kleurstof te bewonderen.
Bezoekers leren de oorsprong en verhalen achter
kleurstoffen te ontdekken aan de hand van oude
en nieuwe kunst, mode en vormgeving. Kleurstof
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laat de gevolgen van het eeuwenlang textiel verven
voor mens en natuur zien, van de relatie met het
koloniaal verleden en (moderne) slavernij tot de
wereldwijde (water) vervuiling. De expositie biedt
duurzame en innovatieve oplossingen voor deze
problemen en laat werk zien van kunstenaars
als Nan Groot Antink, Antonio Guzman, Angelica
Falkeling, Aboukabar Fofana, Aliki van der Kruijs
en ontwerper Nienke Hoogvliet. Bezoekers kunnen
zelf ook de handen uit de mouwen steken, door
bijvoorbeeld hun eigen tweedehands witte t-shirts
te verven met kruiden als rozemarijn en basilicum.

10 APRIL: RUUD
HERMANS IN HEYHOEF BACKSTAGE
Ruud Hermans treedt op 10 april op bij Heyhoef
Backstage. Ruud speelde in bands als Folkgroup
Heating, The Tumbleweeds, Tulsa en de Ruud
Hermans Band. Verder was hij DJ voor de KRO
in programma’s als Country Time, American
Connection, Niemandsland, Adres Onbekend en
viel hij in voor Frits Spits bij Tijd voor 2. Op 10 april
speelt hij samen met bandleider Eric Coenen het
Coolvibes-concert bij Heyhoef Backstage met
eigen liedjes en covers uit country, Americana
en Bluegrass. Daarnaast verhaalt hij over zijn
radiojaren, reizen naar Nashville en ontmoetingen
met de grootste country- en americana-artiesten

van lang gelee tot heden. Kimmy June staat in het
voorprogramma. Heyhoef Backstage, wijkcentrum
Heyhoef, Kerkenbosplaats 1-2. Zaal open: 15.00 u.
Aanvang: 15.30 u. Entree: €12,50. Tickets:
www.heyhoef-backstage.nl

10 APRIL: VERBEETEN CHALLENGE
De Verbeeten Challenge is een jaarlijks sportevent
voor iedereen die zich in wil zetten tegen kanker.
De opbrengsten gaan naar het Verbeeten Fonds. Dit
fonds zamelt geld in om voorlichting, begeleiding
en onderzoek te verbeteren voor kankerpatiënten.
De Verbeeten Challenge is een begrip in NoordBrabant. Wil je je inzetten als vrijwilliger? Of wil je
de uitdaging aangaan als deelnemer door diverse
afstanden te wandelen, wielrennen, hardlopen,
mountainbiken, recreatief fietsen of skeeleren. Of
deelnemen aan de bootcamp of Kids Challenge?
Geef je dan op via verbeetenchallenge.nl

17 APRIL:
PLANTEN- EN BLOEMENMARKT
BIJ JOU VOOR DE DEUR
Op 17 april organiseert Stichting Op Groene Voet
Kraampje-voor bij-de-deur-dag; een planten- en
bloemenmarkt, gewoon bij jouw voordeur! Alle
Tilburgers met groene vingers kunnen zich voor

deze dag opgeven. Je kunt dan zaailingen, stekjes,
bloempotjes, bloemzaadjes en tuindecoraties
bij je eigen voordeur ruilen of verkopen. Ook de
ruilkastjes van PlantYes en de Stekjesroute gaan
deze dag open. Stichting op Groene Voet heeft via
de website een route gemaakt met alle adressen
waar je terecht kunt op deze dag. Wil je komen
shoppen, dan hoef je je niet op te geven? Wil je je
aanmelden voor ruil of verkoop dan kun je je gratis
inschrijven op de website van de stichting. Schrijf je
voor 14 april in via www.opgroenevoet.nl.

EXPOSITIE KLEURSTOF IN
TEXTIELMUSEUM TILBURG
De bank waar je op zit, de kleding die je draagt:
textiel is overal om ons heen en altijd geverfd. Maar
hoe wordt het eigenlijk geverfd? En hoe deden ze
dat vroeger? In het TextielMuseum ontdek je in
de tentoonstelling ‘Kleurstof’ waar de kleur in ons
textiel vandaan komt en met welke technieken dat
gebeurt. Bezoek de expositie van 9 april tot en met
2 oktober 2022 in het TextielMuseum, Goirkestraat
96, Tilburg. Het TextielMuseum is van dinsdag tot
en met vrijdag open van 10:00 tot 17:00 uur en
zaterdag en zondag van 12:00 tot 17:00 uur.
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Meer dan een maaltijd

Edwin
& Ma rina

Wilt u ook elke dag genieten van een
lekkere en gezonde maaltijd? Bestel
dan 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!
Een greep uit
ons assortiment:

Runderhachee

Maak juist nu je weerstand sterk met Qigong
en versterk je immuunsysteem met Tai Chi!

SPECIALIST IN VERHUIZEN VAN
SENIOREN & HULPBEHOEVENDE MENSEN

“Van altijd moe naar
volop energie door
Qigong oefeningen.”

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.

Erwtensoep

Kipsaté

Ook kunnen we indien gewenst de oude woning
weer bezemschoon opleveren.

“Het heeft mijn
leven veranderd.”
Marianne (Riel)

Marry (Tilburg)

“Volledig genezen van
mijn longklachten
mede door Tai Chi en
Qigong.”
Ad (Hilvarenbeek)

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.

Kip cordon bleu

Spaghetti

Runderlapje

De meest effectieve bewegingsleer in de
wereld. Gemakkelijk te leren en heerlijk om
te doen. Kom langs voor een gratis proefles.

Telefoon:013 463 09 20

Bestellen? Bel Edwin en Marina
smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

www.brockenverhuizingen.nl

Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg
Telefoon: 013 5770261 info@cngo.nl

Bekijk het lesprogramma op www.cngo.nl

Slechts € 15,-

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

Thuiszorgkorting!
Bel (013) 544 2513

 KIES 3 MAALTIJDEN

Knip uit!

MANTELZORGER?
Meer tijd voor jezelf met Convivio Thuis

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

Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)
Antwoordnummer 60779, 5000WB Tilburg



Tel.: 013-82 00 954
etenmetgemak.nl

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

Draad-2022

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

Op vertoon van
deze advertentie
regelt Convivio
kosteloos de aanvraag
voor financiële hulp
en de indicatie.

Zijn jouw dagen steeds voller doordat je partner, vader of moeder
dementie heeft en jij de zorg draagt? Heb je zelf steeds minder vrije tijd en kom
je amper meer toe aan werk of hobby’s? Voorkom dat je overbelast raakt.
Met Convivio Thuis krijg je meer ademruimte, zonder dat je de zorg voor jouw geliefde moet
loslaten. Door onze ondersteuning aan huis houd je tijd over voor jezelf en kan je dierbare
intussen tóch alledaagse dingen blijven doen. Van een wandeling maken of samen de krant
lezen, tot een spelletje doen of een bezoek aan de apotheek.

Vraag vrijblijvend een kennismaking aan via info@convivio-zorg.nl.
Liever bellen? Neem dan contact op met Elleke Inderfurth via 06-40701120.

www.convivio-zorg.nl
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Charlotte Evers wil graag in contact komen met
Willem Dijkman voor het adres of telefoonnummer
van Sander. Sander was docent Frans bij
het Cursushuis in Tilburg-Noord, rond 1982.
Achternaam van Sander weet ze niet, alleen dat hij
tegenwoordig in Antwerpen woont. Zou Willem
Dijkman of Sander contact met haar op willen
nemen? Reacties: onder nummer 2022-1-1

Gezocht: wie wil er af en toe op drie kleine
hondjes (chihuahua’s) passen, zodat ik soms
een weekend weg kan. Ik zoek een gezellige
dierenvriend in Tilburg, liefst een vrouw. Met
eventueel een tuintje, of iemand die een klein
blokje om kan met de hondjes. Ik woon in de
Hasselt. Tegen een redelijke vergoeding. Mail
naar: kids.dog@hotmail.com

Actieve man van 87 jaar zoekt reisgenote (v) om op
vriendschappelijke basis weer eens op vakantie te
gaan, bijvoorbeeld een Middellandse zee cruise.
Bij meerdere geïnteresseerden kan er wellicht een
vakantieclubje ontstaan. Interesse? Reacties onder
nummer 2022-1-2

Te koop aangeboden. Donkerblauw kostuum.
Merk Jaguar, maat 48. Eenmaal gedragen tijdens
huwelijk van mijn dochter. Prijs is € 50.00.
Inlichtingen via Charles Lemmers
T. 06 519 62 840.

Ik ben een 68-jarige vrouw en voel me op zondag
soms eenzaam. Welk Tilburgs, vrouwelijk maatje zou
af en toe op zondag bij mij thuis een kopje koffie
willen drinken en gezellig kletsen. Reacties onder
nummer 2022-1-3
Gezocht: tuinman die het leuk vindt een grote
tuin periodiek te onderhouden, eventueel ook
vijveronderhoud. Prijs nader overeen te komen.
Geïnteresseerd? Mail naar marij.vijfhuizen@ziggo.nl
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Te koop aangeboden. Legpuzzels, gegarandeerd
compleet. Van 1.000, 1.500 en 2.000 stukjes.
Merken: Ravensburger en MB. Prijs in overleg.
U kunt de puzzels in Kaatsheuvel bekijken.
Te koop gevraagd: accordeon, 120 bas, merk
Accordiola. Prijs in overleg. Inlichtingen bij
mevrouw Bosman. T. 06 125 08 308.
Gratis af te halen: 10 jaargangen van
steeds vijf bladen van het blad ‘Vogels’ van
Vogelbescherming Nederland. Erg mooie foto’s
en interessante artikelen. Inlichtingen bij
Olga Coolen, T. 06 444 27 364

HERENSOCIËTEIT
ZOEKT NIEUWE LEDEN
De Herensociëteit is een vereniging van mannen in de leeftijd
van 60 jaar en ouder. In thuisbasis Restaurant Hofstede De Blaak
wordt elke donderdagmiddag in ‘eigen’ ruimte gebiljart, gedart,
gebridged of geklaverjast, deels in competitieverband. Met een
gezellig praatje, hapje en drankje. Bij het jaarfeest worden ook de
vrouwen uitgenodigd en de winnaars van de competities gehuldigd.
De najaarsvergadering wordt afgesloten met een traditioneel
‘Heerenmaal’. Lid worden van de Herensociëteit of meer weten?
Neem contact op met secretaris Piet-Jan Moerman,
T. 013 463 76 32 of 06 815 44 745.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
NATUURGEBIED DE KAAISTOEP

In natuurgebied de Kaaistoep doen vrijwilligers
onder meer onderzoek naar vlinders, insecten,
paddenstoelen, planten, padden en het inventariseren en ringen van de vogels in het gebied.
Andere vrijwilligers doen het kleinschalig beheer en
onderhoud. De werkgroep is op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Elke dinsdag en donderdag zijn we actief.
Maar op andere dagen kan ook. Wil je een of twee
halve dagen aan de slag. Of een dagje meedraaien?
Bel dan: Jaap van Kemenade (beheerder)
06 539 41 104, Sven Felix 06 406 30 557 of
Sjef Jansen: 06 553 48 021.

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

TILBURGSE MAATJES GEZOCHT

Deze vrouw (Udenhout) zoekt een vrijwilliger met
een vlotte babbel die eens in de veertien dagen
een bakkie komt doen. Mevrouw rookt graag een
sigaretje. Iets voor jou? Bel ContourdeTwern:
013 549 86 46 of mail adviespunt@contourdetwern.nl.  
Voor een mevrouw (Berkel-Enschot) die veel alleen
is en het leuk vindt om samen koffie te drinken
of een boodschapje te doen, zijn we op zoek
naar een leuke vrijwilliger. Wil jij hier tijd voor
maken? Bel ContourdeTwern: 013 549 86 46 of
mail adviespunt@contourdetwern.nl.  
Deze man (Berkel-Enschot) is rolstoelafhankelijk
waardoor hij beperkt is in zijn sociale activiteiten.
Hij zou erg graag met een vrijwilliger een
gesprek voeren over allerhande onderwerpen en
actualiteiten. Ben jij deze vrijwilliger? Neem contact
op met ContourdeTwern: 013 549 86 46 of mail naar
adviespunt@contourdetwern.nl.

Ook een gratis advertentie zetten in deze rubriek?
Dan kan (schriftelijk) via redactie De Draad,
Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg of via
dedraad@contourdetwern.nl
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DOORTJE
DEED ONDERZOEK

NIEUWE WOONVORM
VOOR JONG EN OUD

Doortje Vermulst is derdejaarsstudent verpleegkunde aan Avans
Hogeschool. Voor haar derdejaars
minor Gezond Samen Leven deed ze
samen met drie andere studenten
onderzoek naar drie best practices
waarmee ouderen langer gezond en
gelukkig thuis kunnen blijven wonen.

Wooninitiatieven waarbij jong en
oud samenwonen zijn in opmars. In
seniorencomplex de Duynsberg voeren
inwonende jongeren allerlei klussen uit.
In woonzorgcentrum de Kievitshorst
organiseerden studenten vorig jaar
bewonersactiviteiten voor een lagere
huurprijs. En dan is er een relatief
onbekend fenomeen: homesharing
ofwel woningdelen. Kitty van der
Made, docent bij de Academie Welzijn,
Educatie en Zorg bij Avans Hogeschool
doet er onderzoek naar.

Tekst Etienne van Breugel
Fotografie Archief Mijn Woongenoot

Kitty houdt zich vanuit het lectoraat Active Ageing bezig
met de ouder wordende mens. Wat draagt bij aan vitaal
ouder worden? En, welke rol kunnen jongeren daarin
spelen? Kitty: “We hebben vanuit het lectoraat allerlei
projecten en onderzoeken opgezet om jong en oud
te verbinden. Door jongeren en ouderen in projecten
en lesvormen bij elkaar te brengen, werd duidelijk hoe
ze over elkaar dachten. Dat was vaak heel stereotiep:
ze hadden heel eenzijdige beelden van elkaar. Door
ze samen te brengen, gingen ze elkaar heel anders
zien en bleken er vaak meer overeenkomsten zijn dan
verschillen. De kracht zit echt in de ontmoeting.”

FINANCIEEL EN SOCIAAL MAATWERK

Jong en oud komen soms ook in woonsituaties met
elkaar in contact. Als het aan Kitty ligt, gaat dat in de
toekomst nog veel meer gebeuren. Bijvoorbeeld via
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Doortje: “Na onderzoek en gesprekken
met professionals bleek Homesharing
het meest aanknopingspunten
en kansen te bieden. Meer nog
dan bijvoorbeeld technologische
toepassingen. Dat had ik ook wel
verwacht toen we het onderzoek
begonnen. Het is een mooie oplossing
en je hebt ook nog eens een lagere
huurprijs. Voor mijzelf is er geen
noodzaak om op kamers gaan, maar
ik zou zeker open staan voor deze
woonvorm.”
Kitty (r) in gesprek met geÏnteresseerden

homesharing. “Bij homesharing stelt iemand een deel
van zijn huis beschikbaar aan een jongere, een student
bijvoorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande
oudere met een groot huis. Iedereen kan meedoen als er
maar een redelijke kamer vrij is voor de student. Wil hij
of zij samen eten, samen boodschappen, een spelletje
spelen, gaat het om een stukje veiligheid, om klusjes in
het huis? Op basis van de wensen van de oudere en de
student wordt een plaatje gemaakt. Het is financieel en
sociaal maatwerk. Voor een aantal uren ondersteuning,
krijgt de student korting op de huurprijs. Ouderen
zijn niet meer alleen, studenten krijgen een rustige en
betaalbare studieplek. Maar het gaat ook om zingeving
en van betekenis kunnen zijn. Dat is voor de jongeren
belangrijk merken we. En er zit ook wederkerigheid in.
Jongeren krijgen wijze raad van de ouderen, die hebben
veel ervaring bijvoorbeeld met tegenslagen. Bovendien
hebben ze leuk gezelschap aan elkaar.”

NIEUWE WOONCONSTRUCTEN

Kitty beaamt dat deze vorm van samenwonen niet voor
iedereen passend of aantrekkelijk is. Onderzoek uit
het buitenland toont aan dat zo’n 5% van de senioren
homesharing een aantrekkelijk concept vindt dat
bijdraagt aan het langer zelfstandig thuis wonen met
behoud van eigen regie. In Nederland staat het nog

in de kinderschoenen. Veel mensen zijn bang voor
financiële consequenties of dat ze eraan vast zitten,
maar dat is niet zo. Met haar eigen sociale onderneming
MijnWoongenoot probeert Kitty bekendheid te krijgen
voor nieuwe woonconstructen waarbij jong en oud
samenwonen. Homesharing is één van die vormen.
Kitty: “Je ziet ook steeds vaker oplossingen waarbij
jongeren of studenten tijdelijk in een woonzorgcentrum
wonen. Ook komt er steeds meer diversiteit in
voormalige aanleunwoningen. Ik zou heel graag zien
dat dat meer gemengde communities worden. We
moeten de kracht ín de samenleving organiseren in
plaats van die eruit te organiseren zoals we dat soms
hebben gedaan. Bijvoorbeeld door mensen van dezelfde
leeftijd of achtergrond in groepen of wijken bij elkaar
te zetten. Zo ontstaat er een tekort aan natuurlijke
hulpbronnen. Juist de mix van leeftijd en diversiteit
zorgt voor verbondenheid en dus ook inclusiviteit. We
moeten zorgen voor de organische ontmoeting: plekken
bedenken waar de ontmoeting als vanzelf ontstaat.”

ONDERZOEK EN MATCHES

Via MijnWoongenoot maakt Kitty de juiste matches
tussen jong en oud. Daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld
vragenlijsten invullen waarin ze hun wensen op

woongebied kenbaar maken. Kitty gebruikt die
vragenlijsten om haar onderzoek naar homesharing in
Nederland verder uit te voeren. “Het is belangrijk dat
ouderen na gaan denken over hoe ze in de toekomst
willen wonen én wat hen kan helpen om zo zelfstandig
en onafhankelijk mogelijk te blijven. Door de enquête
in te vullen, gáán ze ook nadenken over hun eigen
toekomst en wordt het aanbieden van woonruimte in
ruil voor diensten een normale optie om te overwegen.”
De Raad voor Ouderen is heel duidelijk in haar laatste
rapport. De ouderen zijn aan zet en moeten zelf het heft
in handen nemen om voorbereid te zijn op de toekomst.’
In Duitsland, Engeland en België zijn succesvol hele
home share programma’s opgezet. In Maastricht zijn ze
ook bezig, samen met de gemeente en de universiteit.
Met MijnWoongenoot richt ik me op Brabant.
Geïnteresseerden kunnen me altijd bellen of mailen.

Wilt u meer informatie over homesharing of een
andere samenwoonvorm voor jong en oud? Wilt u zich
aanmelden? Of vrijblijvend de anonieme enquête invullen?
Kijk dan op www.mijnwoongenoot.nl of stuur een e-mail
naar kitty@mijnwoongenoot.nl. Bellen kan ook:
Kitty van der Made: 06 111 20 415.
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Maak kans op een cadeaubon
met onze woordzoeker!
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“Het
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te
te nemen in “Het Nemas Afscheidshuis”.

BIOLOGISCH
BOERDERĲ

Voor
Voor waardevolle
waardevolle herinneringen
herinneringen

BOODSCHAPPEN
BUDDY

www.nemasuitvaartverzorging.nl
www.nemasuitvaartverzorging.nl

CONTACT
CORONA

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

HELPEN
KLEINKINDEREN

Henk van Tilborg
50PLUS Tilburg
Red de AOW en de Zorg
Teken op redonzeaow.nl

KOOKACTIVITEIT
MAATREGELEN

geeft u ons
een tweede leven
via La poubelle?

MUZIEKLES
NATUUR
ROC
SAMENWONEN
SOEPJE
STUDENTEN

Voor een goed pensioen, zorg,
veiligheid en goed wonen!

STUDIO
VRĲWILLIGERS
WANDELEN
WOONTRAJECT
WĲKCENTRUM

ÓÓK BOEDELRUIMINGEN
Moet uw woning, garage of kelder volledig geruimd
worden, bijvoorbeeld in verband met een (plotselinge)
verhuizing, overlijden of faillissement?
La Poubelle verzorgt boedelruimingen waarbij we zorgen
voor afvoer van alle bruikbare en herbruikbare goederen.
We maken de woning schoon en maken de ruimte klaar
voor verhuur of verkoop.
En maken daarna andere mensen weer blij
met uw spullen!

INFO: 013 543 92 22

WWW.LAPOUBELLE.NL
/tilburg

Goederenbank

Stuur uw antwoord voor 8 april naar: Redactie De Draad
Spoorlaan 444, 5038 CH, Tilburg of naar dedraad@contourdetwern.nl
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Na een arbeidzaam leven van liefst 51 jaar neemt Mart
Kuijpers (1955) binnenkort afscheid als loodgieter bij
WonenBreburg. Hij krijgt dan nog meer tijd voor zijn
omvangrijke verzameling balpennen - pennen voorzien
van bedrijfsnaam of andere reclame. “Ik heb ze nooit
geteld maar het zijn er tussen de 150 en 200 duizend”,
zegt hij. Om de collectie te zien, moeten we naar de
zolder. Onderweg erheen komen we langs een kamer vol
Douwe Egberts-spullen, een verhaal apart. “Die verzamelt
ons Marion”, zegt Kuijpers, doelend op zijn vrouw. Wat
hemzelf betreft begon het allemaal een jaar of dertig
geleden toen hij nog werkte bij een loodgietersbedrijf
en op de zaak een 'mooi pennetje' zag liggen dat hij
mee mocht nemen. Thuis stopte hij de balpen in een
kistje. Toen dat vol raakte met andere 'reclamepennen'
die hij links en rechts tegenkwam, schakelde hij over op
triplexplaten: “Per plaat boorde ik 560 gaatjes waar de
pennen precies inpasten.”

VIAGRA-PILLEKE

De platen kregen een plek in een kamertje maar Kuijpers
moest al snel uitwijken naar de kledingskast van z'n
vrouw. Lachend: “Daar heb ik steeds weer wat ruimte
afgesnoept.” Maar de echte oplossing bood zich aan toen
de oudste zoon het huis uit ging en de zolder vrijkwam.
Wie daar binnenkomt, wordt verrast door massaliteit,
kleuren en verscheidenheid. De in kastjes en kistjes
opgeborgen balpennen zijn op soort en type geordend.
Een kleine greep: het varieert van Parker-pennen tot
pennen met vloeistof waarin kleine voorwerpen op en
neer schuiven. Mart lacht weer als hij een pen toont
waarin een 'Viagra-pilleke' drijft. “Gekregen van de
assistente van m'n huisarts.”

'VEREDELD SCHOOIEN'

DE PASSIE VAN…
MART KUIJPERS

“Als ik niet bij WonenBreburg had gewerkt, had ik nooit
zoveel pennen gehad”, vervolgt hij. “Want ik kom veel
bij mensen thuis en als ik dan een mooi pennetje zie
liggen, ga ik het uitgebreid bekijken of zeg gewoon: ‘da's
een mooi penneke, zoude dat niet willen ruilen tegen
een andere pen?’ – ik heb altijd ruilpennen in de auto
liggen.” Glimlachend: “Eigenlijk is het veredeld schooien”.
Op de vraag wat er 'straks' met zijn verzameling gebeurt,
antwoordt hij met een lach: “De oudste heeft al gezegd:
dan huren we een grote slurf en via het dakraam schuif ik
alles in een afvalcontainer.” Het maakt Kuijpers niet uit,
hij is voorlopig nog lang niet uitverzameld.
Wilt u ook graag met uw hobby of andere passie in
deze rubriek staan? Stuur dan een berichtje naar
De Draad via dedraad@contourdetwern.nl.

Tekst & Fotografie Joep Eijkens
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SERVE THE GREY
STUDENTEN HELPEN
OUDEREN

Er is veel
wederzijdse
interesse

Studentenvrijwilligersorganisatie Serve the City Tilburg richt zich sinds
2011 op speciale doelgroepen in Tilburg, zoals ouderen, jongeren, chronisch
zieken of dak- en thuislozen. Door met mensen te gaan wandelen, maaltijden
rond te brengen of boodschappen te doen, brengen ze wat kleur in de
stad. Commissaris PR/bestuurslid Jennefer de Rijke: “We willen studenten in
contact brengen met Tilburg.”
Tekst Etiënne van Breugel |
Fotografie Archief Serve the City Tilburg

Jennefer is sinds augustus 2021 commissaris
PR bij Serve the City Tilburg en onder meer
verantwoordelijk voor Serve the Grey, de
afdeling die zich speciaal richt op ouderen. Ze
is derdejaars studente psychologie en komt
uit een familie waar vrijwilligerswerk vanuit de
Hervormde Gemeente vanzelfsprekend was.
Jennefer: “Ik studeer in Tilburg maar ben hier
ook komen wonen om wat meer over mezelf te
weten te komen en mezelf op andere gebieden te
ontwikkelen. Dat wordt ook gestimuleerd door de
universiteit.” Via een medestudente kwam ze vorig
jaar in aanraking met Serve the City.

Nu de maatregelen weer versoepelen, is er weer
veel meer mogelijk. Gelukkig. Op Valentijnsdag
hebben we samen met studentenvereniging
Plato en Stichting met je Hart leuke pakketjes
rondgebracht bij 175 ouderen.”

VÓÓR IN PLAATS VAN MÉT

De impact van corona was bij Serve the Grey
goed voelbaar. Nog steeds. Jennefer: Onze inzet
was heel erg afhankelijk van de maatregelen.
Als er één doelgroep op slot is gegaan, dan
waren het wel de ouderen. Studenten brachten
maaltijden rond, deden boodschappen… Aan
het begin van de coronaperiode was een groot
deel van de studenten bijvoorbeeld actief bij
ONS Soepje. In plaats van mét de mensen, zijn
we in coronatijd iets vóór de mensen gaan doen.
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WANDELEN KOMT TERUG

Waar er in coronatijd vooral dingen vóór de ouderen
werden gedaan, heeft het duidelijk de voorkeur om
dingen mét ouderen te ondernemen. Enthousiast
vertelt Jennefer over de wekelijkse wandelingen met de
ouderen van de Kievitshorst. Ze hoopt dat die weer snel
kunnen beginnen. Jennefer: “Zodra de maatregelen het
toelaten, willen we weer één-op-één wandelingen gaan
maken. Je wandelt iedere week met een andere bewoner.
De gesprekken zijn heel verschillend. Sommige ouderen
klappen dicht en zeggen niks. Bij de eerste keer dat ik
meeliep, begeleidde ik een mevrouw die nauwelijks
antwoord gaf op mijn vragen. Toen ik haar terugbracht
naar haar kamer, stonden de tranen in haar ogen en zei
ze: ‘Ik vond het zo fijn dat je er was, ik wil dat je volgende
week weer komt’. Dat zijn de stille genieters. Maar er
zijn ook ouderen die hele verhalen vertellen. Er is veel
wederzijdse interesse.”

BUDDY-TRAJECTEN

Sinds kort zijn ook de buddy-trajecten weer opgestart.
Daarbij wordt een oudere voor langere tijd aan een
student gekoppeld. Via de website wordt de vraag
van de oudere dan gematcht met het aanbod van
studenten. Dat levert soms mooie, warme contacten op.
Het gaat vooral om de kleine dingen vertelt Jennefer.
Boodschappen doen, een spelletje spelen, op de koffie
komen, een keer bellen. “Je merkt echt dat er behoefte is
aan contact. De drempel is heel laag.”

IN CONTACT MET TILBURG

Bewustwording is dit jaar een centraal aandachtspunt
voor Serve the City Tilburg. Jennefer: “Veel studenten
hebben niet door wat er in Tilburg eigenlijk allemaal
gebeurt. Maar er zijn zoveel mensen in Tilburg die het
minder hebben. Je beseft helemaal niet hoe slecht het

eigenlijk gaat met een deel van de bevolking. We willen
de studenten in contact brengen met Tilburg. Zodat
mensen elkaars wereld ook leren begrijpen. Door met
elkaar in gesprek te gaan, en bijvoorbeeld te vragen wat
je vandaag hebt gedaan, krijg je al direct een beeld van
hoe de dag van iemand eruitziet.”

COLOFON

SENIORENBEVRIJDINGSFESTIVAL

Naast de terugkerende succesactiviteiten zoals
kerstkaartenactie, de wandelingen en de buddyprojecten worden ook steeds nieuwe activiteiten
ontwikkeld. Jennefer: “We zijn bezig met een senioren
bevrijdingsfestival. Tijdens Bevrijdingsdag zijn er vooral
festivals voor jongeren. Ouderen worden daarbij een
beetje overgeslagen. Zou het niet mooi zijn om jongeren
en ouderen met elkaar in contact te brengen en ze
te laten praten over wat vrijheid voor hen betekent?
Waarschijnlijk hebben ze daar heel andere ideeën over.
Dat hebben we in gang gezet. Voorafgaand aan ons
bevrijdingsfestival op 5 mei in de Muzetuin gaan we een
seniorenbevrijdingsfestival organiseren in de ochtend.”

AANMELDEN

De contacten met ouderen worden nu vooral via de
verzorgingstehuizen gelegd en via een organisatie
zoals Stichting met je Hart. Jennefer: “Vorig jaar was
het nog best een probleem. Want we wisten dat er
ouderen waren die zich eenzaam voelden maar niet in
een verzorgingstehuis wonen. We zijn onze weg nog
een beetje aan het zoeken. Ouderen kunnen zelf ook
naar onze website om zich aan te melden. Er is een apart
knop voor de buddy-profielen. En verder vragen we
organisaties die met ouderen werken contact met ons
op te nemen als ze ouderen kennen die eenzaam zijn en
behoefte hebben aan contact.

WORD BEZORGER VAN DE DRAAD

Vijf keer per jaar lekker buiten zijn en afhankelijk van de grootte van de
wijk een fijne bijverdienste. Je mag een hele week over de bezorging in
je wijk doen, je kunt het dus zelf indelen. Regelmatig komt er een wijk vrij,
dus meld je aan! Mocht je vragen hebben?
Mail deze dan naar brigitteschoggers@contourdetwern.nl

REAGEREN OP DEZE DRAAD?

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

DE VOLGENDE DRAAD

De tweede editie van De Draad in 2022 wordt verspreid tussen
13 en 20 mei. De kopij voor die editie sluit op vrijdag 1 april.
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 5 (2021) was: DE HERDERTJES LAGEN BIJ
NACHTE, ZE LAGEN BIJ NACHT IN HET VELD. De twee gelukkige prijswinnaars
zijn de heer H. Klijsen en mevrouw R. van Vugt, beiden uit Tilburg.

BUDDY’S JORINE EN HENNIE
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Jorine van Gasteren is al sinds anderhalf jaar
de vaste buddy van Hennie Jacobs. Elke vrijdag
brengt ze hem boodschappen. Bijna dagelijks is
er telefonisch contact. “Het is fijn om iemand
als Hennie te kunnen helpen. Hij doet zelf
enorm veel vrijwilligerswerk voor Tilburg.
Ons contact is uitgegroeid tot een hechte
vriendschap, dat is heel bijzonder gezien het
leeftijdsverschil. Ik vind het ontzettend gaaf
om te zien dat Hennie in alles een kans ziet
iets voor een ander te doen. Hij denkt ook
vaak mee bij onze activiteiten.”

allerlei manieren verdienstelijk voor Tilburg.
Met zijn projecten tegen zinloos geweld, zijn
telefooncirkels of zijn onbaatzuchtige inzet.
Hij is dolgelukkig met buddy Jorine. “Toen
ik haar aan de telefoon had gehad, kreeg ik
nog dezelfde dag een mailtje. Dat ze het zo
interessant vond wat ik allemaal te vertellen
had. Ik ben heel blij dat ik zoveel contact met
haar heb.”

“Het zijn kanjers bij Serve the City”, zegt
Hennie door de telefoon, “schrijf dat maar
op. Dat heb ik ook tegen de burgemeester
verteld.” Hennie is 77, was vrijwilliger van
het jaar 2015 en maakt zich al jaren op

Wilt u meer te weten komen
over de activiteiten van Serve the Grey?
Of een buddy-profiel invullen?
Kijk dan op www.stctilburg.nl of mail naar info@
servethecitytilburg.nl.

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE PRIJS!

WAT U NOG MOET WETEN

Dit is De Draad nummer 1, 2022, jaargang 8. 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 36.500 exemplaren) en
adverteer in De Draad. Bel 013 583 99 99 en vraag naar Hans Peters
of E dedraad@contourdetwern.nl
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Heeft u problemen
met de bestaande
vervoersvoorzieningen?

“Vrijwilliger zijn bij AutoMaatje geeft
mij enorm veel voldoening.”

“Ik ben blij met AutoMaatje en mijn
rollator, anders kwam ik nergens.”

Kies voor AutoMaatje: dé vervoerservice voor en door eigen inwoners
tegen een kleine onkostenvergoeding. Minder mobiele inwoners van
Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel kunnen zich
aanmelden als deelnemer.

Wij zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 bereikbaar via
013-7620640 of per e-mail: automaatje@contourdetwern.nl

