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EN NA JE PENSIOEN

advertentie

Vrijwilliger Jan is
de verbindende
schakel tussen
Willem II en de
supporters
Zeg je Jan van den Dries (70), dan zeg je Willem II! Jan is

Wat brengt het vrijwilligerswerk jou?

geboren en getogen Tilburger kwam al als kleine jongen

heel verschillende mensen om te gaan:

al jaren voorzitter van de Supportersclub van Willem II. De
met zijn vader bij ‘zijn voetbalclub’ en tegenwoordig neemt
hij zelf zijn fanatieke zoon of kleinkinderen mee naar het
voetballen. VrijwilligersTilburg sprak met Jan over zijn

passie voor Willem II en over zijn werk als vrijwilliger voor
de Tilburgse voetbalclub.

Hoe ben je ertoe gekomen om vrijwilligerswerk te gaan

Jan: “Het geeft mij energie om met

bestuurders, supporters, fotografen,
sponsoren, journalisten etc. Onder

supporters zitten mensen van allerlei
niveaus en met heel verschillende

achtergronden, maar bij een gewonnen

JIJ BENT AAN ZET!

te worden van de voormalige Supporters Advies Raad

te gaan doen en ben je enthousiast

Supportersclub Willem II gevraagd om bestuurslid te worden

bestuurswerk is er nóg veel meer mogelijk

Dit was een taak die prima bij me paste gezien mijn

Benieuwd of vrijwilligerswerk ook iets voor

van de Onderwijsbond UNIENFTO.”

Vrijwilligerswerk is leuk, zinvol, je leert

Momenteel ben je voorzitter van de Supportersclub

om nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken

Heb je nu de tijd om vrijwilligerswerk

(SAR). Nadat ik dat een tijdje had gedaan, werd ik door

geworden van het verhaal van Jan? Naast

met als taak de eindredactie voor clubblad ‘De Willem II’er’.

in allerlei verschillende organisaties.

achtergrond als leraar Nederlands en mijn baan als voorzitter

jou is? Maak er werk van en kom in actie!

van Willem II. Hoe ben je dat geworden?

Jan: “Na het overlijden van de voorzitter en een interim-

of juist je huidige talenten te benutten. Je

bepaalt zelf waar, wanneer en hoeveel uur
je beschikbaar bent voor vrijwilligerswerk.

was ik gewend om te vergaderen met diverse partijen en

Vrijwilligerswerk? Gewoon doen!

in wezen hetzelfde. We geven supporters informatie over

tijdens kantoortijden met het Adviespunt

om de verbinding te zoeken. Bij de supportersclub doe je
Willem II en laten Willem II omgekeerd weten wat er onder de

Fysiek en mentaal actief blijven en contact houden
met mensen zijn twee veelgehoorde adviezen
als je de experts ernaar vraagt. Vandaar dat heel
veel mensen ervoor kiezen om vrijwilligerswerk
te gaan doen na hun pensioen. Het is mooi om te
zien op welke verschillende plekken die allemaal
terechtkomen. En hoeveel mensen bereid zijn klaar
te staan voor een ander. Daar moeten we vol op
blijven inzetten.

nieuwe mensen kennen en krijgt de kans

voorzitter verder, werd ik in 2007 gevraagd om de

voorzitterstaak te gaan vervullen. Bij de onderwijsvakbond

Dat er een heleboel zaken veranderen als je
met pensioen gaat is duidelijk. Financieel, qua
tijdbeleving en dagindeling. Voor de één een
geschenk uit de hemel, voor een ander de hel op
aarde. Niet meer worden gewaardeerd door je
collega’s. Volop vrije tijd ineens. Voor sommigen
zijn de veranderingen zo groot dat ze ervan
in de stress schieten. Maar gelukkig zijn er
tegenwoordig ook cursussen waarop je kunt
‘leren’ om met pensioen te gaan.

wedstrijd juicht ieder even hard.”

doen bij Willem II?

Jan: “Via een kennis werd ik gevraagd om voorzitter

Beste lezer,
De Draad wordt gratis huis-aan-huis verspreid
onder alle inwoners van zestig jaar en ouder in
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Een groot
deel van onze lezers geniet inmiddels al van zijn
of haar pensioen; er zijn ongetwijfeld mensen bij
die al vanaf hun 57e, of misschien nog wel eerder
gebruik hebben kunnen maken van de VUT of
een ander regeling. Hoe doe je dat, zo lang met
pensioen zijn? Gaat dat vanzelf, of moet je dat
leren...?

Ga naar www.vrijwilligerstilburg.nl of bel
van ContourdeTwern 013 549 86 46.

supporters leeft.”

er omheen kost het me zomaar 12 -15 uur per week. Maar in
rustige tijden is het ook weleens een uurtje per week.”
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Hoeveel tijd besteed je als vrijwilliger bij Willem II?

Jan: “Dat varieert nogal: in weken met een wedstrijd en alles

INHOUD

VrijwilligersTilburg (onderdeel van
ContourdeTwern) is er voor iedereen uit
de gemeente Tilburg die op zoek is naar
een leuke vrijwilligersklus of informatie
zoekt over vrijwilligerswerk.
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Mensen kunnen door een ingrijpende gebeurtenis, zoals met pensioen gaan,
behoorlijk van slag raken. Prof. dr. Ad Vingerhoets, jarenlang als hoogleraar
aan Tilburg University verbonden, beaamt dat. De relatie tussen gezondheid
en emoties is altijd zijn onderzoeksterrein geweest; en nu nog steeds een
beetje. Zelf ging hij tweeëneenhalf jaar geleden met pensioen. "Het gaat
erom hoe goed je jezelf kunt aanpassen."

Internationaal brak Ad Vingerhoets (Biest-Houtakker,
1953) door met zijn onderzoeken naar tranen en
vakantieziekte. The world’s foremost expert on
crying noemde het Amerikaanse Time hem zelfs; ’s
werelds meest vooraanstaande expert op het gebied
van tranen. In de serre van zijn prachtige huis in
Hilvarenbeek praat Vingerhoets heel gedreven over
stress in relatie tot grote gebeurtenissen, zoals met
pensioen gaan. Al snel refereert hij aan een onderzoek
uit de jaren zeventig dat de basis vormde voor één van
de eerste stresstheorieën. Vingerhoets: "Toen zijn er
vragenlijsten ontwikkeld, gebaseerd op mensen die
naar de dokter gingen. 'Hebt u de laatste tijd nog iets
meegemaakt?' was één van de vragen. Hoe heftiger
de gebeurtenis, des te meer adaptatiepunten of
aanpassingspunten daaruit volgden. Het hoogste op de
lijst met belangrijke veranderingen of gebeurtenissen
was het verlies van je partner, maar ook trouwen,
verhuizen, van baan veranderen, én met pensioen gaan
scoorden hoog. Allemaal zaken waarbij je met een
nieuwe situatie wordt geconfronteerd. Je moet je dan
aanpassen om weer een psychologisch evenwicht te
vinden met die nieuwe situatie."

MET PENSIOEN?
CREËER EEN
OMGEVING DIE
BIJ JE PAST

Tekst Etiënne van Breugel
Fotografie Dolph Cantrijn
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WILLEM RUIS-FENOMEEN
"Er zijn onderzoeken die aantonen dat wanneer
mensen veel van dat soort grote gebeurtenissen of
life events meemaken, de kans groter is dat ze ziek
worden," gaat Vingerhoets verder. "Daarna volgden
weer allerlei specifieke onderzoeken waaruit bleek dat
kinderen in stressvolle gezinssituaties bijvoorbeeld
sneller griep kregen of ademhalingsproblemen. En in
Engeland zijn grote onderzoeken gehouden waaruit
ook de relatie tussen stress en het voorspellen van
depressies is aangetoond of de relatie met hart- en
vaatziekten. Maar daarvoor is wel een langere aanloop
nodig." Vingerhoets wijst op de valkuil die steevast op
de loer ligt als populaire media hun eigen draai aan

wetenschappelijk onderzoek gaan geven. Zoals bij
het overlijden van de populaire quizmaster Willem
Ruis die in 1986 op zijn vakantieadres in Spanje een
hartinfarct kreeg en daaraan overleed. Vingerhoets:
"In de populaire media werd toen al gesproken over
het Willem Ruis- fenomeen: je gaat op vakantie en
op vakantie word je ziek. Je moet niet vergeten dat
per jaar zo’n 25.000 mensen een hartinfarct krijgen.
Het zou raar zijn als niemand dat op vakantie zou
krijgen. Het dichtslibben van de bloedvaten is een heel
langzaam proces, dat gebeurt niet van de een op de
andere dag."

ADRENALINE

Toch is er wel degelijk sprake van iets als vakantieziekte
of leisure sickness. Vingerhoets deed er onderzoek
naar waarmee hij internationaal nog steeds hoge
ogen gooit en waarover hij iedere zomer en rond
kerst steevast wordt geïnterviewd. "De tranen
staan qua publiciteit met stip op één maar leisure
sickness is een goede tweede. De aanleiding voor dat
onderzoek was dat mensen zich de eerste dagen van
hun vakantie maar ook wel in de weekenden ineens
keikapot voelen of koorts of griep krijgen. Volgens
ons onderzoek komt dat door twee verschillende
fenomenen. Het is zo dat onze hersenen een beperkte
verwerkingscapaciteit hebben. Alles wat we zien en
horen, moet worden verwerkt. Dat zie je vooral als
mensen hard moeten werken, vlak voor vakantie; de
pijn- of vermoeidheidssignalen vanuit hun lichaam
worden dan weggedrukt. En dan komen ze thuis in
het weekend of op vakantie en dan valt die afleiding
weg. Dan merken ze pas… daar doet het zeer. Ook een
voetballer voelt de pijntjes vaak pas na de wedstrijd."

>
>

>

MAAK VAN JE OUDE DAG
EEN NIEUWE DAG

GROTE TEGENSTELLINGEN

ZORG WAAR U ZICH GOED BIJ VOELT

Naarmate u ouder wordt, verandert uw leven. Dat heeft gevolgen voor waar en hoe u woont. Liever houdt u
het allemaal bij het oude, maar soms is het tijd voor een verandering. De Wever maakt van die verandering
een verbetering. Wij ondersteunen u bij die verandering en helpen u bij het vinden van de zorg die het
beste bij u past. Stel ons al uw vragen, zodat wij weten wat u belangrijk vindt. Zo krijgt u van ons de zorg
en ondersteuning waarbij u zich goed voelt.
Kijk op dewever.nl voor meer informatie.

Draad 220x141 ALGEMEEN.indd 1

"Een ander mechanisme is dat als mensen zware
deadlines hebben, ze meer adrenaline gaan afscheiden.
Dat is ook goed, dat helpt je. Maar het is wel zo dat die
adrenaline omhoog moet gaan als het nodig is, maar
ook weer naar beneden moet gaan als je in rust bent.
En dan zie je dat als iemand langere tijd heel hard
gewerkt heeft, de adrenaline niet meer goed terugzakt
in de ruststand. Dan rust je niet uit en is de balans
verstoord. Het gevolg is dat het immuunsysteem niet
goed meer functioneert en je infectieachtige ziekten
kunt krijgen." En hoe zit dat dan met pensioen gaan?
Gelden die mechanismen hier dan ook? "Gedeeltelijk,"
legt Vingerhoets uit. "In het algemeen is het zo dat
mensen die zich vervelen zich meer op hun lichaam
zullen focussen en meer klachten zullen ervaren."

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
langer zelfstandig.
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook
thuiszorg en dagbesteding biedt?

www.hetlaar.nl

De professor heeft voor het interview nog even
nagezocht of er recent iets in de literatuur is
verschenen over pensioen en stress of emoties.
"Ongeveer een derde van de mensen die met pensioen
gaan heeft er op de een of andere manier problemen
mee. Dat heeft er onder andere mee te maken of je
goed gezond bent, wat je financiële positie is, maar ook
hoe de relatie met je partner is, en hoe je pensioen is
verlopen. Maar over je eigen persoonlijkheid en het feit
dat je je leven weer opnieuw moet inrichten om het
weer comfortabel te vinden, daar wordt geen aandacht
aan besteed. En juist dát is zo belangrijk."
Vingerhoets haalt voorbeelden aan van collega’s om
te illustreren hoe groot de tegenstellingen kunnen zijn
als mensen met pensioen gaan. "Je hebt er bij die zijn
gepensioneerd en die nog steeds van geen ophouden
weten. En je hebt er bij die zijn gepensioneerd en die
gooien alles naar buiten. Die gaan in Zuid-Frankrijk
wonen en willen niks meer met hun vak te maken
hebben. Eentje is gaan schilderen, een ander is gaan
beeldhouwen, er is een die thrillers is gaan schrijven.
Het varieert heel sterk."

DE WEG VAN GELEIDELIJKHEID

Zelf koos hij voor de weg van de geleidelijkheid. "Ik
ben tweeëneenhalf jaar met pensioen. Ik kon nog
wat blijven doen, dat wilde ik ook echt: een beetje
uitdrijven. Ik had een promovendus die ik kon
begeleiden, wat studenten, ik heb recent nog een boek
geschreven en ik geef regelmatig lezingen. Ik ben aan
het toewerken naar een model dat ik ’s winters, als het
toch geen mooi weer is, daar mee bezig kan zijn en ’s
zomers naar buiten ga om te fietsen en te wandelen. En
ik ga er iets heel anders bij doen: een beetje nuttig zijn
voor de maatschappij. In het dorp hebben ze behoefte

aan energiecoaches. Mensen kunnen zich aanmelden
als ze advies willen over verduurzamen. Daar ga ik
nu een opleiding voor volgen. Mijn eigen huis is ook
helemaal verduurzaamd."

OOK FRIS IN DE KOP BLIJVEN

De weg van de geleidelijkheid: hij raadt het andere
mensen ook aan. "Ik zou altijd pleiten om niet van
100% naar 0% te gaan. In deze tijden van schaarste
zullen sommige werkgevers ook wel blij zijn als mensen
zeggen: 'ik wil best nog twee dagen per week werken
of als je me nodig hebt kun je me bellen'. Maar ga ook
op zoek naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in je
omgeving; het hoeft niet per se, maar het maakt je wel
gelukkig. Je kunt altijd met je caravan op reis, maar veel
mensen worden er niet gelukkig van om de hele dag
niets nuttigs te doen. Daar moet je echt een bepaald
talent voor hebben. Het gaat bovendien niet alleen
over je prettig voelen, het heeft ook echt impact op je
fysieke en psychische gezondheid als je goed in je vel
zit. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom
is het belangrijk dat mensen letterlijk in beweging
blijven maar ook dat ze mentaal gestimuleerd en
uitgedaagd worden zodat ze fris in de kop blijven.
En dat is toch iets meer dan een kruiswoordpuzzel
oplossen. Probeer op alle mogelijke manieren in
kaart te brengen wat je zou willen en ga van daaruit
zoeken en…. zorg dat je sociaal geïntegreerd bent en
contacten met mensen hebt. Juist ook dat sociale is
extreem belangrijk."

Voor meer informatie, kijk op de website
www.hetlaar.nl of bel met 013-465 77 00
De Draad |
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“ Leg alles vast!
en lees de kleine
lettertjes”

JOHAN VAN VUGT

“WORD GEEN
SLACHTOFFER VAN
DE BUREAUCRATIE”
Tekst Hans Peters
Illustratie Dennis Buster

Een van de gevolgen van pensioenbreuk kan zijn dat er een
tekort aan pensioen wordt opgebouwd. Zo’n breuk ontstaat
vaak als je van werkgever verandert en geen goede afspraken
over de waardeoverdracht maakt. Bij Tilburger Johan van
Vugt (81) ontstond een tekort aan pensioen door ontslag,
een vervroegde uittredingsregeling (VUT) en onduidelijke
afspraken.

(vervroegde uittreding). Ik zou 70% van mijn
laatstverdiende loon krijgen (zo’n 1.800 gulden) en
na drie jaar 60% (wachtgeld) tot aan mijn AOW en
pensioen. De administratie spiegelde me voor dat mijn
pensioen waardevast zou zijn, dat wil zeggen dat mijn
pensioenopbouw mee zou groeien met de lonen.” Maar
niets bleek minder waar! Toen Johan in 2006 op 65-jarige
leeftijd zijn AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet)
ontving (ad €1101,-), bleek zijn pensioen gebaseerd te
zijn op zijn laatstverdiende loon in 1992. Een schamele
€223,-. Johan: “Ik voelde me bekocht en heb direct een
jurist ingeschakeld. Maar ik had niets zwart op wit staan
en dus geen enkel bewijs. Had ik het maar geweten,
dan had ik alles vastgelegd.” Het pensioen van de
textielfabriek en de betonbouw had Johan afgekocht.

AFKOOPREGELING BOOD KANSEN

De sollicitatieplicht die Johan tijdens de VUT-regeling
had bleek een wassen neus. Johan: “In die tijd kwam
je met 51 jaar echt niet meer aan een baan. Schreef ik
eerst vier brieven per week, later werd dat nog maar
één brief per maand.” Wel kreeg hij bij zijn vertrek een
afkoopregeling van 15.000 gulden mee. Dat geld zette hij
op de bank en elke maand haalde hij de 8,5% rente van

zijn rekening als aanvulling op de VUT-regeling. Johan:
“Die rente werd echter steeds minder, dus besloten
we op een gegeven moment het geld te investeren
in dubbel glas, kunststofkozijnen en dakisolatie. Een
investering die met de huidige energiecrisis weer snel
is terugverdiend.”

GEEN MOMENT VERVEELD

Johan verveelde zich geen seconde in die tijd: naast
zijn VUT-uitkering mocht hij gewoon bijverdienen. “Ik
had bijbaantjes als buschauffeur en judoleraar. En we
verhuisden naar de Capucijnenstraat; terug naar Korvel.
Ik heb twee rechterhanden, dus heb ik veel tijd gestoken
in de verbouwing van het huis en het betegelen van
de tuin. Ook hielp ik mijn zonen bij de verbouwing van
hun huis. Daarnaast haalden we oud papier op voor de
renovatie van de dojo van de judovereniging en was ik
secretaris bij een paar verenigingen. Tijd te kort dus.”
Tegenwoordig heeft het echtpaar een gezamenlijke
AOW-uitkering van €1677,- en zijn pensioen van €223,dat al die jaren niet is geïndiceerd. Ze genieten van
hun oude dag. Van een terrasje pikken, uit eten gaan,
uitstapjes maken, of naar de bingo of jeu de boules bij
de KBO. Johan: “Ik sport en fiets veel, dat is goed voor
lijf en leden. Je moet zorgen dat je economisch met je
pensioen omgaat. Als alle vaste lasten van het inkomen
afgetrokken zijn, houden we €500,- om van te leven.”

TIPS VOOR
AANKOMENDE PENSIONADO’S

Johan is geboren en getogen in Tilburg, op Korvel. Op
zijn vijftiende startte hij zijn loopbaan bij textielfabriek
Dooren en Van Dams. Het verval van de textielindustrie
was toen al ingezet. “Een onzekere tijd. Bij een andere
fabriek werken mocht alleen als je kon aantonen dat
je daar meer ging verdienen.” Na een tijd in de textiel
te hebben gewerkt, ging Johan aan de slag bij een
oudijzerboer en later in de scheepsbouw. Op zijn 29ste
kwam hij terecht bij tv-onderdelenfabriek VOLT, toen de
grootste werkgever in Tilburg. VOLT had verschillende
fabrieken in de stad en werkte onder auspiciën van
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Philips. Hij trouwde, verhuisde naar een flat in TilburgWest en het gezin Van Vugt kreeg twee zonen. Geleidelijk
aan werkte Johan zich op van gelijkrichtwerker naar
kwaliteitscontroleur.

HAD IK MAAR …

In 1992 ging de VOLT-fabriek waar hij werkte failliet:
op 51-jarige leeftijd kreeg Johan zijn ontslag. “Een
bittere pil, na 22 dienstjaren. Wel kwam ik in
aanmerking voor een VUT-regeling

Wat adviseert hij aankomende pensionado’s? “Leg
alles vast, hou goed de regelingen in de gaten, schakel
desnoods een pensioenadviseur in en lees de kleine
lettertjes. Toen ik mijn AOW ontving, stond in de brief dat
ik recht had op 98%. Want ik had volgens de SVB (Sociale
Verzekeringsbank) een jaar in Bonaire gewerkt. Dat was
mijn diensttijd, gewoon op Nederlands grondgebied.
Heb ik die pennenlikkers even onder de neus
gewreven. Veel bouwvakkers werken in het buitenland.
Ik waarschuw ze dat ze voor elk jaar dat ze in het
buitenland werken 2% van hun loon opzij moeten zetten,
als appeltje voor de dorst, want datzelfde bedrag wordt
later van je AOW-uitkering afgetrokken. Zorg ervoor dat
je geen slachtoffer wordt van de bureaucratie.”

De Draad |
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VOOR DE DRAAD ERMEE

“KUNST MOET
VOOR IEDEREEN
TOEGANKELIJK ZIJN!”

aan een lantaarnpaal met gerecyclede bladeren en dan
een kraanvogel erbovenop. Bedoeld als knipoog naar het
junglehart van De Blaak. Het zien van mooie dingen zou ik
met vele mensen willen delen.”

KUNSTZIN IN DE OPENBARE RUIMTE

Het mooie aan de stad Tilburg vindt hij het ondernemen,
het veranderingsgezinde en de dynamiek: “Ik houd niet
zo van steden die van zichzelf al allure hebben en waar
je weinig meer aan toe kunt voegen.” Hij roemt ook de
kunstzin van Tilburg in de publieke ruimte met projecten
als Street Art van o.a. kunstenaar Atilla. “Ik vind dat kunst
toegankelijk moet zijn. Iedereen moet het kunnen snappen,
er iets bij voelen en er iets van vinden. Zonder uitleg van
bovenaf. Kunst moet herkenning oproepen bij ons, burgers.
Neem de social sofa’s. Hoe meer er van zijn hoe meer ze
aanspreken. Net als het werk van beeldend kunstenaar
Marieke Vroman. Bekend van onder meer de opmerkelijke
Rits in Het Spoorpark maar ook van de kruikenzeikerspic in
verkeerslichten voegt ze iets toe aan de openbare ruimte.
Met een knipoog. Ze wil plezier en verwondering in het
straatbeeld aanbrengen. Dat herken ik heel erg.”

WAARDERING VOOR DE KUNSTENAAR

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 vallen
we binnen bij de 20-jarige Lucas
Zoontjes, kunstenaar in de dop,
geaard in een van de groenste
en meest welvarende wijken van
Tilburg, De Blaak.

Tekst Betty Montulet | Fotografie Hans Peters

10 | De Draad

De taart is vandaag voor verreweg de jongste deelnemer
aan deze rubriek: “Ik ken De Draad omdat mijn oma Mieke
die al jarenlang rondbrengt in de wijk. Ze woont vlakbij
ons en als jongen hielp ik haar mee. Mijn oma kent letterlijk
iedereen dus daar was veel small talk onderweg! Ik vond
dat leuk.” De Blaak heeft een hoog ons kent ons gehalte.
Bewoners van het eerste uur zijn blijvers gebleken. Lucas
ervaart dit ook zo: “Hoe vaak loop ik zelf geen klasgenootjes
van vroeger tegen het lijf en halen we herinneringen aan
school op. Er is hier een grote verbondenheid. In die zin lijkt
De Blaak veel op een groot uitgevallen dorpsplein.”
Lucas is dan ook zeker niet van plan een klaaglied op de
wijk aan te heffen over het gebrek aan voorzieningen of zo:
“Natuurlijk zoek je als jongere je vertier verder weg in het
centrum van de stad, maar waar is dat niet zo?”

DE WIJK ALS KUNSTLERAAR

Hij moest nog verder weg om een opleiding te volgen aan
kunstacademie St. Joost in Den Bosch, waar hij inmiddels
mee is gestopt, maar naast zijn baan als ober bij Van Der
Valk voelt hij zich vooral autonoom kunstenaar. Lucas:
“Mijn grootste passie is kunst.” Als 13-jarige al won hij de
tweede prijs in de tekenwedstrijd De Nieuwe Vincent met
een werkje getiteld Stilte, in blauwe en groene tinten,
gemaakt met waterverf en tissues.
“Voor een opdracht voor St Joost moest ik via Google Maps
een route lopen door de wijk en eruit pikken wat me opviel.
Ik vond dat De Blaak op een groene jungle leek. Een oase
van weelderig groen met bloemen. Voor mij heel sereen.
Persoonlijk geniet ik van de prikkels in de wijk, maar ook in
de stad; vang die op en probeer die om te zetten in kunst.
De wijk traint mij om op kunst te letten en is in die zin
een soort coach.” Van het kleinere werk is hij overgestapt
op abstracte beelden van papier-maché: “Zo ben ik bezig

Lucas hecht erg aan herkenbaarheid: “De oude kerken
uit het stadsbeeld, die punten in de skyline en de oude
watertoren en het kroepoekdak van het station die zijn
heel kenmerkend voor Tilburg. Die zou je erg gaan missen
als ze verdwenen.” De Kattenrug is ook onmiskenbaar
Tilburgs maar dan weer zo lelijk dat het uitgeroepen is tot
het lelijkste gebouw van Nederland: “Het wit paleis daar
vlakbij is dan weer wel heel mooi. Wat ik ook een goed idee
vind voor de openbare ruimte is, zoals ze in Rotterdam
experimenteren met terrassen op groene daken en dan
allerlei paadjes ter verbinding aanleggen zoals je eilandjes
met elkaar verenigt. Dat zou hier ook bijzonder goed passen
maar dan moeten er nog wel stappen worden gemaakt.”
Geestdriftig: “De Piushaven is nu de Tilburgse top qua
recreatie, ecologie en esthetiek. Mijn kunst zou ik daar graag
willen neerzetten. Er is zeker oog en ruimte voor kunst en
cultuur in de stad maar Tilburg mag de projecten waar
kunstenaars mee bezig zijn wel iets meer waarderen.
Ik zelf voel me kunstenaar maar in die zin niet echt door
de stad bereikt.”
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MET PENSIOEN
LEREN GAAN?

VOLG DE PIZ-CURSUS

Een maand geleden volgden Jan van Kessel en Ardy Wingens
de cursus Pensioen in Zicht. Een midweek op Texel, aangeboden
door Jans werkgever, de Waalwijkse woningcorporatie Casade.
Zestien deelnemers, waarvan twee single, de rest paartjes. Jan:
“Ik dacht dat er veel vrije tijd in zou zitten en associeerde de
Waddeneilanden met vakantie maar het was écht werken.”

Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Dolph Cantrijn

J

an is recent met pensioen gegaan, vervroegd
op zijn 65e. Jan: “Dat is een bewuste keuze
geweest; tien jaar geleden hebben we dat
al besloten. Ik vind 65 jaar wel vroeg en zou
graag doorwerken tot ik erbij neerval, maar
ik wil nog zoveel dingen doen. Samen met Ardy ook.
Daar is het nu de tijd voor.” Ardy ging in november
2019 al met pensioen, vier maanden voordat corona
uitbrak. Ardy: “Ik ben precies op mijn AOW-leeftijd
met pensioen gegaan: 66 jaar en 4 maanden. Ik
ben er wel trots op dat ik vitaal tot die leeftijd heb
doorgewerkt. Jan en ik schelen drieënhalf jaar. Dat
is op zich niet zo veel, maar rond deze leeftijd kán
dat best veel zijn. Is de een nog vitaal en de ander
niet? Stel dat Jan tot zijn AOW-leeftijd zou hebben
doorgewerkt, 67, dan zou ik inmiddels 70 zijn. Terwijl
je tussen 65 en 75 toch je fietstochten wilt maken, de
grotere vakanties kunt plannen en dat soort dingen.”

INVESTEER IN
KINDEREN EN KLEINKINDEREN

Jan heeft ruim veertig jaar in de stadsvernieuwing
en volkshuisvesting gewerkt, met name in leidinggevende en managementfuncties. Ardy werkte
sinds 2008 als woonconsulent bij WonenBreburg in
Breda: daarvoor was ze zo’n dertig jaar actief in het
welzijnswerk, in de zorg en zeven jaar als consulent
bij Tiwos. Ardy: “Ik kan iedereen aanraden af en toe
te wisselen, dat houd je scherp.” Samen kregen ze
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Erfrechtspecialist Henri de Brouwer geeft donderdag 21 juli 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.
Wilt u de lezing bijwonen, schrijf u dan in via
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 21 juli 2022
Aanvang: 13:30 uur

Ook voor hulp bij afwikkeling nalatenschappen en aangifte erfbelasting

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

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

Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)
Antwoordnummer 60779, 5000WB Tilburg

Knip uit
Stuur op!



NIEUWE DINGEN DOEN

De cursus op Texel begon met terugkijken en de balans
opmaken. Jan: “Kijk maar terug op wat je gedaan hebt,
wat voor jou belangrijk was en je identiteit vormgaf.
Dan weet je: dat valt weg. Eigenlijk gaat het erom dat
je erachter komt wat voor jou écht belangrijk is. Om
ervoor te zorgen dat je afkickt van het normale. Een ander
element is dat de tijd en ritme anders worden. Hoe ga je
met die overvloedig beschikbare tijd om? Probeer dat
te structureren, en daar iets mee te doen, anders wordt
alles overvloedig en lekt het weg.” Ardy: “Het ging ook
over vitaliteit. Bewegen, gezond eten, hoe houd je je brein
vitaal? Je hebt in je leven zoveel routines opgebouwd, je
hebt de neiging om in die routines te blijven hangen. Je
moet ook schapenpaadjes in je brein gaan ontwikkelen:
nieuwe dingen doen. Bij mijn pensionering heb ik geen
groepscursus maar een individueel traject gedaan. Toen
ben ik samen met een coach kritisch gaan kijken naar
welke waarden ik mijn werk heb ontwikkeld en welke ik
heb laten liggen. Wat ik liet liggen was creatief zijn, iets
maken. Daar ben ik me heel erg bewust van geworden.
Ik ben daar tijd in gaan stoppen. Dat was een van de
uitkomsten van het traject dat ik deed. Ik ben nu bezig
met keramiek en quilten.”

AFSCHEIDSJAAR

 KIES 3 MAALTIJDEN

Gratis bezorging!

drie kinderen die inmiddels al jaren het huis uit zijn
en pasgeleden werd hun eerste kleinzoon geboren, in
Nijmegen. Ardy: “We hebben aan de voorkant gezegd:
we gaan daar niet vast oppassen. Zeker omdat het ook
samenvalt met ons pensioen. Tegelijkertijd moet je wél
investeren in je kinderen. Dat was ook één van de tips in
de cursus. Investeer in je kinderen en kleinkinderen en
doe dat ook één op één. Je hoeft niet zo nodig met de
hele bups iets te doen. Dat was wel een heel goede tip.
Daar vloeit bij ons uit voort dat we gespreid tripjes met ze
maken. De een wil een stad bezoeken, terwijl de ander in
een huisje wil en weer een ander wil sporten. Zo moet je
daar een beetje op aansluiten. Dat kun je heel goed één
op één doen.”

Bel (013) 544 2513
Informeer voor korting: Thuiszorg, KBO, of Begeleid Wonen.
Naam_____________________________________(m/v)
Adres______________________________________ 2022
Postcode_____________ Telefoon__________________
Woonplaats_____________________________________
Wij nemen contact met u op in verband met de bezorging.

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

Jan was de laatste drie jaar manager Duurzaamheid
bij woningcorporatie Casade. Jan: “Dat past goed in
ons seniorenbeleid. Geen lijnmanagement meer, maar
verantwoordelijk voor het opzetten van een belangrijk
thema in de organisatie. Een heerlijke klus die ertoe deed,
waarin ik veel nieuwe zaken heb geleerd én waarin ik
mijn energie kwijt kon. Nadenken over hoe je je laatste
jaren invult is heel belangrijk: het is fijn dat dat bij Casade
kon en kan.” Jan had zijn hele pensioenplan overigens
al van tevoren klaarliggen. “Ik dacht dat ik wel wist wat
ik deed. Ik sport veel, een paar keer in de week. Ik had
ook al een paar lange fietstochten gepland. Ik vind
zingeving belangrijk, dus ik had al wat bestuurswerk en
vrijwilligerswerk op het oog. En ik schrijf graag. Er zit al
twee jaar een boek klaar in mijn hoofd over een fietstocht

naar Rome. Van mijn laatste jaar wilde ik een echt
feestjaar maken. Ik zag me heel regelmatig met relaties
ergens lunchen en zo mijn afscheidsjaar invullen. Maar
corona gooide roet in het eten: in mijn laatste jaar heb ik
ook long covid gekregen, dus het zag er ineens allemaal
heel anders uit. Op advies van onze P&O functionaris heb
ik me ingeschreven voor de PiZ-cursus. Zij voelde dat heel
goed aan: zij zag wel dat ik verliefd was op mijn werk.
Mijn identiteit is voor een groot deel mijn werkidentiteit
geweest. Ik denk dat je in een zwart gat valt, als je
daaraan vasthoudt.”

COMMUNICATIETIPS

Op het moment dat je alle twee thuis komt te zitten,
verandert er veel. Heel veel. Jan: “Daar moet je, en dat
hebben we ook gedaan maar daar zijn we nog niet klaar
mee, expliciet bij stil staan. Bij ons is de één wat meer
gestructureerd, de ander wat minder. Ardy wil plannen,
ik juist niet, ik heb onhebbelijkheden, Ardy ook. Die zie
je nu veel meer van elkaar.” Ardy: “In de cursus worden
ook tips gegeven over communicatie. Zie je de patronen,
herken je ze, erken je ze en, het belangrijkste: accepteer
je ze? Iemand van 65 ga je niet meer veranderen, dus dan
is het een kwestie van dat je je ten diepste accepteert dat
die ander is zoals die is en dat je daarmee moet dealen.
En dat is wederzijds.” Jan: “We zijn gelukkig niet allemaal
hetzelfde gebakken. De zoektocht is dan toch ook wel,
hoe ga je daar een modus operandi in vinden. Je mag
niet van de ander verwachten dat die helemaal met jou
meegaat en andersom.”

GELIJKWAARDIG DOMEIN

“Het gaat er ook om hoe je naar de dingen kijkt,” zegt Jan
tot slot. “Ik doe bijvoorbeeld hier elke avond de afwas.
Dat is ook geen enkele belasting. Ik rommel graag. En
als ik dan afruim, ben ik eigenlijk met een hobby bezig,
rommelen. Ik kan er nu veel beter op die manier naar
kijken. Wat vind ik belangrijk en wat past bij me. Ik heb een
bloedhekel aan poetsen. Daar hoeven we gelukkig geen
afspraken over te maken.” Ardy: “Dat doe ik sinds we geen
hulp hebben. En als ik denk, nu heb ik er tabak van, dan
komt er weer een hulp. Bij ons is die taakverdeling er heel
geleidelijk in geslopen. Als de ene partner, wat bijna niet
meer voorkomt, alleen het huishouden heeft gedaan en de
ander heeft gewerkt, dan zijn de domeinen zo verschillend.
Wij hebben altijd een gelijkwaardig domein gehad. Dat
maakt de overgang misschien net iets minder groot.”
Meer informatie over met pensioen gaan of de PiZcursus? Kijk op www.pensioeninzicht.nl of vraag ernaar
bij je werkgever. Meer tips over met pensioen gaan vind
je op www.leefjepensioen.nl
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INSTROOM-DOORSTROOM BAAN

JOOP LIGTHART:
“IK HEB DE REKENING
BETAALD, NU KAN IK
GENIETEN
Tekst Hans Peters | Illustratie Dennis Buster

Stel: je loopbaan bestaat vooral uit gesubsidieerde banen met een
laag inkomen. En buiten je eigen schuld kom je ook nog eens in een
uitkeringssituatie. En dan krijg je door een administratieve fout ineens twee
uitkeringen. Wat doe je dan? De instanties inlichten of hopen dat ze er niet
achter komen en van het geld genieten? Het overkwam Joop Ligthart (70).
Joop: “Als je jarenlang op een houtje moet bijten,
weet je niet wat je overkomt als er ineens zoveel
geld op je rekening staat. Ik stond er eerlijk
gezegd niet eens zo bij stil dat ik geen recht had
op dit geld. Ik dacht serieus dat ik een meevaller
had: zo van, ‘nu is het mijn beurt!’. Ik heb verder
geen navraag gedaan en ben gaan reizen. Niet zo
verstandig, achteraf gezien.”
Toen Joop na zijn laatste betaalde baan werkloos
werd, ontving hij een uitkering van het UWV.
Doordat hij darmkanker kreeg, werd hem
tegelijkertijd ook een Inkomensvoorziening voor
Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
(IOAW) toegekend, een uitkering van de Sociale
Dienst die aanvult tot bijstandsniveau. Het
UWV en de Sociale Dienst werkten langs elkaar
heen. Toen die wakker werden, moest hij de
IOAW terugbetalen. Maar het geld was op.
Door de Schuldhulpverlening (SHV) werd een
betalingsregeling getroffen van €140,- per maand.
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De liefde bracht hem terug naar Tilburg, in 1995. Hij
kwam terecht bij Stichting Werkkollektief Aquarius,
een spiritueel centrum aan De Schans (Tilburg-Noord).
Joop: “Daar woonden we met twaalf bewoners in een
voormalige school, negen vrouwen, drie mannen.” Hij
deed vrijwilligerswerk bij concertpodium Noorderligt,
eethuis De Pollepel, filmhuis Louis en de Stichting met
Hart en Ziel. Die stichting zorgde voor een zinvolle
dagbesteding voor uitkeringsgerechtigden en/of mensen
die buiten de maatschappij vielen. In 2000 kwam Joop
in aanmerking voor een ID-baan (instroom-doorstroom
baan) bij Hart en Ziel. Hiermee heb je, dankzij subsidie
van het rijk, recht op een instroombaan. Na een aantal
jaren stroom je door naar een reguliere baan. Joop: “Ik
werd algemeen medewerker. Ik heb met veel plezier bij
Hart en Ziel gewerkt. Helaas stroomde ik niet door. De
gesubsidieerde baan werd wegbezuinigd en ik werd
werkloos.” De afgelopen jaren deed hij vrijwilligerswerk
bij Stadstuinderij Piushaven en wijkcentrum In de
Boomtak.

LEEF BIJ DE DAG

Joop huurt op dit moment een 3-kamer woning in het
centrum. Vorig jaar is de schuld afbetaald en kan hij
rustig ademhalen. Sinds vier jaar ontvangt hij AOW, deze
bedraagt €1250,-. Na aftrek van vaste lasten houdt hij
€400,- over. Hoe komt hij rond? Joop: “Leef bij de dag.
Ga na wat je de vorige dag niet gedaan hebt, en kijk
of je de dag erna wel zin of geld hebt om datgene te
doen. Ik geef €80,- per maand uit aan boodschappen bij
de Aldi. Noodzakelijke producten als azijn, wasmiddel,
koffie, brood en hagelslag. Biologische kaas krijg ik voor
een vriendenprijsje op de markt. Aardappelen haal ik bij
Tonnie’s Winkeltje: 5 kilo voor €3,-. Ik ben vegetariër, dat
scheelt dure vis of vlees. Groente en fruit kweek ik in de
buurtmoestuin, zelfgemaakte maaltijden vries ik in.
Met de €320,- die ik overhoud, maak ik een inhaalslag.
Ik heb jarenlang geen nieuwe schoenen of kleding
kunnen kopen. Of een kaartje voor De Vorst. Vanwege
mijn leeftijd heb ik bij de NS recht op vier vrije reizen
per jaar. Daarmee reis ik het hele land door, zoals naar
de alternatieve woongemeenschap De Hobbitstee in
Drenthe. Ik schrijf sessies van geschiedenisboeken, die
stuur ik naar Trouw. Ik sta op de lijst; ik hoop hiermee
straks ook wat inkomsten te vergaren. En ik verkoop mijn
uitgebreide collectie geschiedenisboeken. Alle beetjes
helpen.”
Hoe ziet hij de toekomst? “Ik hoop weer te kunnen
sparen om naar ECOlonie te kunnen gaan, het ecodorp in
Frankrijk. Maar eerst moet ik mijn balans terugvinden. Dat
adviseert ook het NIBUD aan iedereen. Zij voorspellen
dat mensen in schulden geen basis hebben om hun
zekerheid terug te vinden. Ik ben net uit de schulden!
Iedereen moet de broekriem aanhalen. Het zal eerder
besparen worden, dan sparen.”

KIND VAN DE PROTESTGENERATIE

Joop (Tilburg, 1952) komt uit een gezin van
drie kinderen. Zijn vader was directeur van
een snackfabriek, zijn moeder voorzitter bij
de KBO. Hij is een babyboomer en van de
protestgeneratie. Die kinderen groeiden na de
oorlog vaak op in welvaart, protesteerden tegen
de gevestigde orde en de machtsverhoudingen.
Joop: “Ik probeerde de middelbare school, maar
maakte niks af. Ik was eigenlijk meer bezig met
me af te zetten tegen de maatschappij.” Tilburg
had hem niks meer te bieden. Zoals een echte
vrijbuiter betaamt trok hij naar de einder, de
stad Groningen in dit geval. Daar werkte hij
hard aan zichzelf: hij werd straathoekwerker
bij het Jongerenadviescentrum (JAC). Joop:
“Zelfontplooiing, emancipatie en duurzaamheid
waren onze sleutelwoorden. We richtten in het
jongerencentrum een biodynamisch theehuis en
een filmhuis op. Hieruit ontstond Festival Vos, de
voorloper van Oerol.”

Meer informatie over omgaan
met geld? Kijk op www.nibud.nl
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NIEUWSGAREN
informele, ongedwongen en apolitieke avonden
toegankelijker te maken. De avond wordt omlijst
met live muziek. Ook gaat huiscabaretier WiWa
met een lied in op het thema van die avond. Het
eerstvolgende Science Café is op donderdag 15
september bij de Sociëteit de Nieuwe Koninklijke
Harmonie, Stationsstraat 26 te Tilburg.
T 013 – 542 58 43. Entree: €3,-. Voor bibliotheekleden
en studenten gratis. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten te
bestellen via www.sciencecafetilburg.nl

17 JULI IN CULTUREEL
CENTRUM DE SCHALM: CREEP IN
Creep In brengt America muziek (country, folk en
blues) waarin driestemmige zang centraal staat.
Verstilde intimiteit en energieke songs maken hun
optreden compleet en sfeervol. Onder meer liedjes
van Dolly Parton, Norah Jones en Chris Stapleton
krijgen door de bezetting en arrangementen een
eigen sound. Op 17 juli treedt Creep In op in Cultureel
Centrum De Schalm, gevestigd in Ons Koningsoord,
Trappistinnentuin 77 te Berkel-Enschot. Tijd: van
14.00 uur tot 15.30 uur. Prijs: €15,-. Kaarten te
bestellen op www.onskoningsoordcultureel.nl

2, 9 EN 16 AUGUSTUS: KORT EN
LAAT ZOMER BIJ DE NIEUWE VORST
Word je graag voorgelezen? Kom dan naar theater
De Nieuwe Vorst op 2, 9 en 16 augustus. Op een
warme zomeravond word je voorgelezen in de
binnentuin van het theater bij De Kort & Laat
Zomeravonden. Pak een stoel, wat te drinken
en bereid je voor op een zinnenprikkelende
avond. Luisterend naar de mooiste verhalen van
bijvoorbeeld Ester Verhoef en Maarten Biesheuvel.
Heb je een mooi kort verhaal dat je zou willen
delen? Neem het gerust mee. Een verhaal mag niet
langer duren dan 15 minuten en we lezen niet voor
uit eigen werk. De Kort en Laat Zomeravonden zijn
op 2, 9 en 16 augustus. Locatie: Theater De Nieuwe
Vorst, Willem II straat 49. Tijd: Van 22.00 uur tot
23.30 uur. Entree: deze avond bepaal je zelf wat je
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wilt betalen. We zijn blij met elk bedrag. Het helpt
ons om werk van jonge makers te kunnen blijven
presenteren. Reserveren is gewenst en kan via www.
denieuwevorst.nl/programma/kort-laat-zomer/

11 SEPTEMBER: SWIM TO FIGHT
CANCER TILBURG IN DE PIUSHAVEN

10 SEPTEMBER: OPEN DAG BIJ
MAALTIJDENEXPRES BRABANT
De maaltijddienst van Maaltijdenexpres Brabant

winstoogmerk en door uw bijdrage kan een groep
medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt mee
blijven doen. Info: Zaterdag 10 september, Open
Dag Maaltijdenexpres Brabant, van 11.00 tot 15.00
aan de Boomstraat 161 te Tilburg. T 013 – 544 25 13
E info@maaltijdenexpres.nl

bestaat 50 jaar. Als sinds 1972 bezorgen de
vriendelijke mensen van de Maaltijdenexpres
heerlijke en gezonde maaltijden aan huis. Het
jubileum wordt gevierd met een Open Dag. U
bent van harte welkom om diverse gerechten te
proeven en kennis te maken met de stichting. Door
het aan huis brengen van maaltijden op een vast
tijdstip kunnen mensen langer zelfstandig thuis
blijven wonen en wordt mantelzorg ontlast. U kunt
kiezen uit meer dan 100 gerechten waaronder
vegetarische, ambachtelijke en streekproducten en
heeft daarvoor geen internet nodig. Ook heeft de
stichting een boodschappenservice. De maaltijden
zijn van hoge kwaliteit. De stichting heeft geen

SCIENCE CAFE
Bij het Science Café vertellen prominente
wetenschappers in een informele setting meer
over hun passie en onderzoek. Bijvoorbeeld over
het ingrijpen in het klimaat, evolutie, emoties,
hersenonderzoek, insecten en het ontstaan van de
aarde. De interactie met het publiek staat daarbij
centraal. Bezoekers kunnen met wetenschappers in
discussie gaan en zo kennis maken met fascinerende
wetenschappelijke inzichten. Het Science Café heeft
als doel om de belangstelling voor wetenschap
te verhogen en de wetenschappelijke kennis via

Swim to Fight Cancer is een zwemevenement van
Fight Cancer, een landelijke stichting die fondsen
werft voor kankeronderzoek en preventie via KWF
Kankerbestrijding. Dit jaar wordt het evenement
gehouden op 11 september in de Tilburgse
Piushaven. Hierbij zwemmen volwassenen 1 of 2
kilometer en kinderen 250, 500 of 1000 meter. De
honderden deelnemers laten zich sponsoren door
familie, vrienden en collega’s en halen daarmee
geld op voor baanbrekend kankeronderzoek. In
2019 een recordbedrag van €225.000 euro. Want
alleen samen kunnen we naar een wereld toe waarin
kanker hopelijk geen dodelijke ziekte meer hoeft
te zijn. Het programma is als volgt: Om 13.00 uur
is de opening, vervolgens starten de zwemmers
vanaf 14.00 en tussen 14.15 en 17.30 komen ze
weer binnen. Om 18.00 uur is de overhandiging van
een cheque op het podium, waarna van 18.15 tot
20.00 uur: Feest! Kom langs de kade de zwemmers
aanmoedigen. Wil je meedoen of sponsoren? Meld
je dan aan voor de Tilburgse Swim to Fight Cancer
via fightcancer.nl Tijd: van 13.00 uur tot 20.00 uur.
Locatie: Piushaven. Entree: gratis.
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“DIE APPELBOOM HEB IK ALS
KLEIN BOOMPJE UIT TURKIJE
MEEGENOMEN”

TURKSE APPELS
ZONDER NAAM
Twintig jaar was Osman Cimen toen hij zestig
jaar geleden helemaal alleen vanuit Istanbul naar
Oisterwijk kwam om in de schoenenindustrie
te gaan werken. Nu, zestig jaar later, maakt hij
de balans op en kijkt hij terug op een rijke tijd.
Maar met gemengde gevoelens. Eenzaamheid in
Nederland drijft hem terug naar zijn moederland.
“Als de appels rijp zijn, ga ik weer in Istanbul
wonen.”

Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Dolph Cantrijn

Z

ijn tongval, een mengeling van plat
Tilburgs en Turks, is opvallend. Net als
zijn kleurrijke anekdotes. En die heeft
Osman Cimen volop. Het begint in
een schoenenfabriek in Istanbul. 1963.
Osman kan zich nog goed herinneren dat er een
Oisterwijkse schoenenfabrikant samen met een
tolk in de hal van de fabriek stond. Ze hadden
stikkers en aflappers nodig in Nederland. Osman:
“Ik was als een van de weinige mannen vrijgezel
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>

ANNIE & OSMAN

>

in de fabriek dus onze directeur wees naar mij. Maar ik
was net daarvoor 24 maanden in militaire dienst geweest
en mijn vader was niet lang daarvoor overleden, dus ik
heb het aan mijn moeder gevraagd. Of ze me wel zo lang
kon missen. Ze vond het goed. ‘Denk aan je toekomst
jongen’, zei ze."
“Er werd in die tijd flink reclame gemaakt voor
werken in Nederland, Frankrijk of Duitsland. Op een
gegeven moment kreeg ik een ticket van Istanbul naar
Eindhoven in mijn handen gedrukt. Drie volle dagen
en twee nachten met de trein. Ik moest overstappen
in München. Toen ik in Eindhoven aankwam, stond er
niemand om mij op te wachten. Toen ben ik maar te voet
richting Oisterwijk gegaan: met één koffer, mijn Turkse
gitaar en één dollar op zak. Ik kreeg een lift van een
vriendelijke man, maar die stopte ineens op een verlaten
parkeerplaats. Een homo. Ik heb vriendelijk bedankt maar
hij heeft me toch in de nacht naar Oisterwijk gebracht.”

TROUWEN IN TURKIJE EN WAALWIJK

“Ik heb drie jaar in Oisterwijk gewerkt en ben daarna
naar Waalwijk gegaan”, gaat Osman verder. “Daar kon
ik vijftien gulden per week meer verdienen. Ik woonde
bij ome Jan en tante Miet. De meisjes in Waalwijk die
thuis weleens problemen hadden kwamen bij tante Miet
praten en uithuilen. Op een gegevens moment kwam
één meisje bijna iedere dag langs. Die kwam dus voor
mij bleek later. Zij vroeg me of ik haar vriend wilde zijn.
Ik zei: ‘Als je dat wilt, dan moet je eerst zien hoe ik leef
in Turkije. Ik heb haar eerst meegenomen naar Turkije.
Mijn moeder en zussen vonden het prima. Dat was heel
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Zijn dochter en kleinkinderen komen nauwelijks op
bezoek, de Turkse families uit de buurt hebben het te
druk met hun eigen levens en de buurtgenoten met
wie hij vroeger veel contact had, zijn overleden. Osman:
“Ik zorgde veel voor de achterbuurvrouw: we deden
veel dingen samen. Ik bracht haar bijvoorbeeld naar de
verjaardagen van de kleinkinderen. Of we deden samen
boodschappen. Zij is inmiddels overleden, net als een
paar andere oudere mensen uit de buurt met wie ik veel
contact had. Ik zie nauwelijks nog mensen.”

uitzonderlijk in die tijd. Ik was moslim en zij katholiek.
Uiteindelijk is ze moslim geworden en zijn we in Turkije
en in Nederland getrouwd. We zijn 45 jaar getrouwd
geweest. In 2007 is mijn vrouw overleden aan kanker.”
Ook een van de twee dochters van Osman overlijdt:
ze is dan nog maar 52. Zijn andere dochter woont in
Tilburg en geeft les in Den Bosch. Osman heeft drie
kleinkinderen en een achterkleinkind.

VAN SCHOENEN NAAR BANDEN

Samen met zijn vrouw Annie verhuist Osman eerst
naar Sint-Oedenrode en daarna naar Tilburg. Osman:
“Mijn vrouw verhuisde eerst met haar oudere zus mee,
en daarna met haar jongere zus. Ik had niet veel keus,
haha.” Na een tijd in de schoenenindustrie te hebben
gewerkt gaat Osman aan de slag bij bandenfabriek
Michelin in Den Bosch. Osman: “Dat was heel nauwkeurig
werk; millimeterwerk. De directeur was heel goed voor
zijn personeel. Daar heb ik ook een goed pensioen
opgebouwd: daar kan ik nu samen met mijn AOW goed
van leven.” Osman is in die tijd ook al actief als vrijwilliger
op verschillende fronten. Als hij in 1977 ziet welke hulp
Nederland aan Turkije op touw zet na de aardbeving,
neemt hij zich één ding voor: hij wil iets terugdoen voor
de Nederlandse maatschappij. Osman: “Ik had buurman
Kees gevraagd hoe ik Nederlanders kon helpen. ‘EHBO
gaan volgen’, zei Kees. Ik ben toen een EHBO-cursus gaan
volgen. Ik kon nog geen Nederlands lezen, dus heb ik
het theorie-examen mondeling mogen doen. Na een half
jaar slaagde ik, met een tien. Dat hadden ze nog nooit
meegemaakt.”

RIDDER IN DE ORDE
VAN ORANJE-NASSAU

Osman zou meer dan dertig jaar als vrijwilliger actief
zijn bij het Rode Kruis. Verder zette hij zich in als
Medical Steward bij Willem II, werkte hij als vrijwilliger
in verzorgingshuis de Hazelaar, op de ambulance en in
het ziekenhuis. “Ik wilde vroeger medicijnen studeren
en kon naar de universiteit, maar toen mijn vader
overleed moest ik gaan werken. Ik hou van dieren en van

OOGST DELEN

In zijn woonkamer in de Reeshof staat de Turkse
televisie op, aan de voorgevel van zijn huis hangt een
Turkse rozenstruik en in zijn achtertuin staat een grote
appelboom. Osman: “Die appelboom heb ik als klein
boompje uit Turkije meegenomen.” De oogst van de
appelboom deelt ie steevast met zijn buren. “Als de
mensen vragen wat voor appels dat zijn, dan zeg ik altijd
‘Turkse appels zonder naam’. Ik hang ze bij de buren in
een tas aan de deur. Of ik geef ze af bij de apotheek of de
dokter. Vorig jaar heeft de vrouw van de huisarts er nog
een lekkere appeltaart van gebakken voor mij.”

TERUG NAAR TURKIJE

mensen.” Het verklaart zijn lange carrière als vrijwilliger
bij het Rode Kruis. De oorkondes hangen pontificaal in
de kamer. Naast die van Ridder in de Orde van OranjeNassau en talloze foto’s met vrijwilligerskorpsen en
bedankbrieven van tal van hoogwaardigheidsbekleders.

TURKSE APPELS EN ROZEN

Ondanks dat Osman zich de afgelopen zestig jaar de
Nederlandse taal en cultuur eigen heeft gemaakt, en zich
naast zijn werk vol in het vrijwilligersleven heeft gestort,
worden de contacten minder en minder. Hij vereenzaamt.

Nog één keer gaat hij de Turkse appels zonder naam
oogsten. Drie weken vakantie in Turkije hebben
zijn besluit bevestigd. Na zestig jaar is het tijd om
terug te gaan naar Turkije. Vanwege de eenzaamheid
hier. Onvoorstelbaar eigenlijk. Het sociaal werk van
ContourdeTwern, team West/Reeshof begeleidt hem.
“Ik heb nog twee zussen in Istanbul wonen. Een van 78
en een van 83. Mijn beide broers zijn overleden. Het is
een moeilijke beslissing. Ik heb zestig jaar in Nederland
geïnvesteerd, maar ik wil mijn laatste jaren niet in
eenzaamheid doorbrengen. Vandaar dat ik weer terugga
naar Turkijke. Ik ga daar in een woning van een van mijn
zussen wonen, dichtbij mijn familie. Ik wacht tot de
Turkse appels zonder naam rijp zijn om te oogsten. Dat
zal ongeveer in oktober zijn. De appels deel ik hier in de
buurt uit als een soort afscheid: dan is het voor mij tijd
om terug te gaan.”
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Meer dan een maaltijd

Maak kans op een cadeaubon
met onze woordzoeker!

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!

Puzzel zomereditie

Een greep uit
ons assortiment:

Varkensoester

Zalmfilet

Runderlapje

Spaghetti

Kipsaté

Gehaktbal

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

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

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”.

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

AOW
CAROUSSA
EHBO
GERANIUMS
IDENTITEIT
INKOMEN
ISTANBUL
LEEFTĲD

Maak juist nu je
weerstand sterk
met Qigong!

NIBUD
PENSIOENBREUK
PENSIOENCURSUS
PENSIOENPLAN
PREPENSIOEN
PRIKKELEN
REMIGRATIE
SCHOENFABRIEK

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!

SPOORPARK

SPECIALIST IN VERHUIZEN VAN
SENIOREN & HULPBEHOEVENDE MENSEN

STRESS
VAKANTIEZIEKTE
VRĲWILLIGER

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.
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Oplossing

We hopen u van dienst te kunnen zijn.

Telefoon:013 463 09 20
Bezoekadres Groeseindstraat 91, Tilburg
Bekijk ons lesaanbod op www.cngo.nl

www.brockenverhuizingen.nl

Stuur uw antwoord voor 19 augustus naar: Redactie
De Draad | Spoorlaan 444 | 5038 CH, Tilburg of
naar dedraad@contourdetwern.nl
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D
A
A
R
D
E
D IJT ?
KW
Op zoek naar contact: 76-jarige vrouw zoekt een
spontane man tussen de 75 en 80 jaar om haar tijd
mee te delen. Ze is inmiddels vier jaar alleen en
houdt van een lekker stuk wandelen of rijden, een
terrasje in de zon of een gezellige middag met de
kinderen. Lijkt je dit ook gezellig? Neem dan contact
op met de redactie via een brief of mail. Reacties
onder nummer 2022-3-1.
Gezocht: Elke donderdagmiddag van september
tot april speelt de bridgeclub Contract een gezellig
potje in het SJB-gebouw aan de Beneluxlaan 76 in
Tilburg-West. Op 8 september begint het nieuwe
seizoen. De vereniging is op zoek naar nieuwe
leden. Heeft u zin om te bridgen bij deze gezellige
vereniging, neem dan contact op mevrouw
Hooijmaijers via 0416 - 361 846
Gezocht: Het “OntRoerend Goed” Koor uit Tilburg
zoekt nog enthousiaste dames en heren om gezellig
met ons mee te zingen. Vind je het leuk om een keer
te luisteren, dat kan altijd op de repetitie-avond,
maar laat ons vooraf even weten of je komt. We
zingen met geluidsbanden. Ons repertoire bestaat
uit gezellige en mooie Nederlandstalige liedjes,
maar ook Engelstalige songs uit de jaren ’60-’80.
De repetitie is op woensdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur in Den Herdgang, Berlagehof 60
in Tilburg. Wil je ons gezellig koor versterken of
meer informatie, neem dan contact op met
Anny Hamers via 06 - 251 24 705.
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Gezocht: Beatles-verzamelaar Hans is op zoek naar
allerlei items uit de jaren zestig waar de muziekgroep
op staat of is afgedrukt, zoals drinkglazen, voorwerpen of textielstof uit de jaren zestig. Heeft u
deze in huis en wilt u deze afgeven, neem dan
contact op met Hans via beat9@ziggo.nl
Gezocht: Gemeenschapstuin Un Bietje Groen in
Koningshoeven zoekt een man of vrouw voor 2
tot 3 ochtenden per week. Je inzet als vrijwilliger
beheerder wordt zeer gewaardeerd en daarom
bieden we je een stukje tuin aan waarop je je eigen
groente, fruit of bomen kunt zetten! Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Jacqueline van Eerd via
jacqueline@unbietjegroen.nl
Te koop: Kostuum, als nieuw, maat 52,
merk Jones, groen: €30,Paar nieuwe Berkelmans lage schoenen,
nieuw, grijs, maat 42: €60,Jack, merk Coach, zwart: €10,Informatie: mevrouw H.H.M. Belkom – De Leeuw via
013 - 463 00 61 of h.h.m.belkom-deleeuw@hetnet.nl

AUTOMAATJE TILBURG ZOEKT CHAUFFEURS
In Tilburg raken steeds meer mensen geïsoleerd van de buitenwereld omdat
hun mogelijkheden om naar buiten te gaan beperkter worden. Met ANWB
AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij. Vrijwilligers van
ANWB AutoMaatje vervoeren met hun eigen auto minder mobiele mensen. Die
kunnen dan weer naar de kapper, naar een activiteit, maar ook weer lekker op de
koffie gaan bij vrienden. Heeft u een eigen auto? Woont u in Tilburg Noord of in
Tilburg West? En heeft u tijd en zin om met een plaatsgenoot op pad te gaan?
Dan zijn wij op zoek naar u.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met Pascalle van Poppel,
coördinator ANWB AutoMaatje Tilburg, op 06 – 813 30 298 of
pascallevanpoppel@contourdetwern.nl

Gratis op te halen:
o.a. speelgoed voor de kleinkinderen:
- Mooie puzzel met 35 stukjes voor kinderen vanaf 3 jaar
- Vol doosje met Playmobiel poppetjes, thema voetbal
- Nog nieuwe tractor, groen, 35 cm lang
- Tractor met aanhangwagen resp. 17 en 15 cm
- Fietswielverlichting 20 led’s, nieuw, nog in verpakking
- Ziekenauto 17 cm lang, met nog werkende sirene
- 2 dinosaurussen (niet gebruikt), resp. 20 en 23 cm lang
- Diverse kleine autootjes in laadbak, plastic kiepauto
- Insectengids voor kinderen van 4-8 jaar
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met
mevrouw S. Pateer via 06 - 498 00 013

TILBURGSE MAATJES GEZOCHT

Welke dame heeft op vrijdagmiddag tijd over om
een lieve, licht dementerende vrouw uit OudNoord gezelschap te bieden? Samen kaarten of een
wandelingetje maken?
Deze 80-jarige weduwnaar in Oud-Noord was vroeger
heel actief. Nu hij kampt met zijn gezondheid, vindt
hij het lastig om er op uit te gaan. Hij zou graag kennis
willen maken met iemand waarmee hij een praatje kan
maken. Bent u degene die een luisterend oor wil zijn?
Dan hoor ik graag van u.
Deze dame is mantelzorger voor haar zieke man, en
daarom aan huis gebonden. Zij zou graag in contact
willen komen met iemand met wie zij kan kletsen, of
samen een kaartje kan leggen (jokeren). Voelt u zich
geroepen, dan hoor ik graag van u.
Voor bovenstaande oproepjes kunt u contact
opnemen met Jannie Haverkamp via 06 - 264 71 168
of janniehaverkamp@contourdetwern.nl. Omdat
we wijkgericht werken, gaat de voorkeur uit naar
bewoners uit Oud-Noord.

Te koop: Verzameling oude modelauto’s, ongeveer
50/60 stuks. Prijs nader overeen te komen.
Inlichtingen bij de heer Knops via 06 - 270 80 226

Gratis advertentie zetten in deze rubriek? Dan kan (schriftelijk) via redactie De Draad,
Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg of via dedraad@contourdetwern.nl

De Draad |

27

VRIJWILLIGERSWERK
NA JE PENSIOEN

Tekst Hans Peters
Fotografie Frans van Aarle,
Dolph Cantrijn en Hans Peters

Veel mensen zetten
hun werk- en levenservaring in om na hun
pensioen anderen te
helpen. Dat levert
hen zelf ook weer
nieuwe ervaringen en
voldoening op. Ad,
Bert, Kiek, Els, Maria
en Kees vertellen
enthousiast over het
vrijwilligerswerk dat
ze na hun pensioen
zijn gaan doen.
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AD VAN LAARHOVEN
“EHBO IS MIJN LUST EN
MIJN LEVEN”
Na 15 jaar trouwe dienst als vrijwillig EHBO’er mag Ad van
Laarhoven (73) zich posthoofd van de EHBO-vereniging
Tilburg noemen. Tijdens evenementen als carnaval, kermis
en de avondvierdaagse houdt hij de behandelingen én de
EHBO-posten in de gaten. Zo regelt hij de stroom- en wateraansluitingen maar ook of er genoeg te drinken is voor het
personeel. Ad is gepensioneerd verzekeringsadviseur. Ad:
“Op het plein voor ons kantoor werden regelmatig fietsers
aangereden. Ik besloot mijn EHBO-diploma te halen om hen
te helpen.” Na zijn pensioen richtte hij zich volledig op de
EHBO-hulpverlening en aanverwante zaken als logistiek,
inkoop van materialen en werving van sponsors voor
AED-apparaten. Goed voor zo’n acht uur per week.
Ad heeft zorgbloed. Hij is een sociaal mens die graag anderen helpt en gerust wil stellen. Aan eigenwijze bezoekers kan
hij zich irriteren. Ad: “Die lopen op de kermis met slippers of
nieuwe, knellende schoenen. Met blaren en voetblessures
als gevolg. Draag toch stevig schoeisel. Mensen zijn slecht
voorbereid. Zorg dat je voldoende drinkt om oververhitting
te voorkomen. Dan zorgen wij dat er genoeg kraantjes zijn
om je af te koelen. En hou je zoutgehalte op peil, dan val je
niet flauw.” Elk jaar is er wel een reanimatie. Ad: “Vorig jaar
reanimeerden we een zanger die tijdens een optreden een
hartaanval kreeg. Ook heb ik ooit een baby gereanimeerd,
godzijdank met goede afloop. Zoiets heftigs blijft je altijd bij.”
“Op Roze Maandag hebben we soms travestieten in de tent,
die op naaldhakken door hun enkels zijn gegaan. Tijdens
het intapen zeggen we dan: ‘wie mooi wil zijn, moet pijn
lijden’. Tijdens carnaval checken we benevelde dronkaards
op alcoholvergifting. Een dag later komen ze hun excuses
aanbieden. Dit soort zaken maakt het werk leuk, interessant
en boeiend.”

Bert van de Ven

BERT VAN DE VEN
“IK BLIJF IN HET SPOORPARK
TOT IK ERBIJ NEERVAL!”
Het Spoorpark in Tilburg trekt veel sporters, recreanten en
natuurliefhebbers. Maar er zijn ook wel zestig vrijwilligers
die in het park werken. Eén van hen is Bert van de Ven (67).
Bert: "Bij de opening van dit levendig stadspark in 2019 riep
ik meteen ‘na mijn pensioen ga ik hier vrijwilligerswerk doen’.
De inrichting van het park sprak me erg aan. In het ontwerpplan is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde
van het voormalige Van Gend en Loos-terrein en het terugbrengen van natuur en water. Alles komt samen: industrieel
erfgoed, ecologische groenstructuur en vrije tijd. Wie wil hier
nu niet vertoeven?"
Bert werkte vanaf zijn vijftiende als banketbakker. Vorig
jaar ging hij met pensioen en meldde hij zich meteen aan
als parkvrijwilliger. Hij werkt in de groenvoorziening, waar
hij naar hartenlust schoffelt, takken en struiken snoeit en
afval prikt. Ook behoort hij tot het Levend Water-team. Bert:
"Landschapsarchitecten hebben een waterplein, een beek en
een vijver ontworpen. Wij onderhouden de filters en houden
de beek schoon, zodat kinderen en (groot)ouders samen kunnen spelen, poedelen en spatten op het waterplein en in de
kleine slootjes."
Hij ziet de resultaten van zijn werk. "De beek ziet er frisser uit
en stroomt beter door. En er zwemmen meerkoetjes, eendjes
en waterjuffertjes. Ik ontvang veel dankbare reacties van
bezoekers die hier graag zijn en ook willen dat het park fris
en schoon is." Hij voelt zich ook enorm gewaardeerd door de
organisatie. Bert: "Er zijn weinig plekken waar vrijwilligers zo
op handen worden gedragen als hier. Dat geeft mij ook weer
voldoening. Ik blijf hier werken tot ik erbij neerval. Laatst
maakte ik het plein met een hogedrukspuit schoon. Vroeg
een 7-jarig kereltje me of ik een taakstraf had. Daar moest ik
erg om lachen."

Ad van Laarhoven

>

ELS BRUENS
MEVROUW KARRETJE

Kiek van Loon

KIEK VAN LOON
“WERKEN IN EEN STUKJE
PARADIJS OP AARDE”
Bij ondernemerstuin Un Bietje Groen aan de Koningshoeven
maken groene ondernemers van hun passie hun werk. Zoals
theesommelier Art of Tea, educatietuin Pronktuin, imker
Kamil, crêperie Natuurlijk en Te Gekke Etentjes. Op hun eigen
perceel richten ze zich op duurzame voeding en verantwoorde land- en tuinbouw en circulaire economie. Elke vrijdag
kunnen Tilburgers producten van de ondernemers kopen als
jam, honingbier en oesterzwammen.
Kiek van Loon, voormalig communicatieadviseur bij ContourdeTwern werkt sinds drie jaar als vrijwilliger in deze groene,
inspirerende oase. Kiek: “Voorheen bevond zich op dit terrein
Ut Rooie Bietje, de biologische tuinderij annex dagbesteding
van Traverse. Op de tuinderij runde Jacqueline van Eerd haar
oesterzwammenkwekerij Zuiderzwam. Toen Ut Rooie Bietje
stopte, nam Jacqueline het stokje over en stichtte hier de
ondernemerstuin Un Bietje Groen. Sommige vrijwilligers van
de oude garde groeiden mee, maar er was ook aanwas van
nieuwe vrijwilligers.

37 jaar geleden ging kleuterjuf Els Bruëns (83) met vervroegd pensioen. Een jaar later, in 1986, ging ze met haar
gehandicapte dochter op vakantie naar Sousse in Tunesië.
Het viel haar op dat veel gehandicapte mensen daar op straat
leefden. Els: “Die werden als minderwaardig beschouwd; een
straf van God.” Ze zagen een man in een aftandse rolstoel.
Gekscherend zei hij tegen de dochter van Els: ‘zullen we van
rolstoel ruilen?’. Els: “Ik zei dat ik in Tilburg een goede rolstoel
voor hem zou gaan zoeken en hem die zou komen brengen.”
Els hield woord en bracht hem later een rolstoel. “Hij kon
zijn ogen niet geloven!” De kiem voor haar stichting Tunesië
Communicatie was gelegd. Tunesië Communicatie biedt
gratis rolstoelen, looprekken en andere hulpmiddelen aan
gehandicapte Tunesiërs. En dat al 36 jaar!
Terug naar 1986. De gouverneur van Sousse hoorde van haar
goede daad en vroeg haar meer rolstoelen te regelen. Zo
gezegd, zo gedaan. Een oproep in het Tilburgse Stadnieuws
leverde 120 rolstoelen op! De gouverneur regelde gratis
vervoer via transportbedrijf Maas. Hulp aan gehandicapten
werd Els’ roeping. “25 jaar lang reed Maas met een wagen
vol rolstoelen naar Tunesië, zo’n 225 keer. Els zag erop toe
dat elke rolstoel bij de juiste persoon terechtkwam. Ze heeft
schrijnende zaken gezien. “Gehandicapte, vervuilde kindjes die door familie in achterkamertjes werden verborgen.
Gehandicapten die aan de bedelstaf hingen.” Gelukkig zijn
de afgelopen twee decennia de gehandicaptenzorg, het
onderwijs en de houding naar gehandicapten toe verbeterd.
Maar het land is nog steeds straatarm. Els wordt door het
zorgpersoneel, de overheid en de gehandicapten liefkozend
‘Madame Caroussa’ genoemd, ‘Mevrouw Karretje’. Ze is zelfs
op audiëntie bij de minister-president geweest. Els: “Ik ben er
trots op dat deze tweede loopbaan op mijn pad kwam. Ik had
niks beters kunnen kiezen.”

MARIA PINAS
“IK KAN HIER MIJN SOCIALE
HART IN KWIJT”
Maria Pinas (72) is geboren in Suriname. Ze volgde de mulo
bij de missiezusters uit Roosendaal en werkte later als ziekenverzorgster. In 1975 emigreerde ze naar Nederland. Hier
deed ze vrijwilligerswerk bij de Welzijnsstichting Surinamers
in Tilburg (WST) en liet ze zich omscholen tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Tot aan haar pensioen in 2015 werkte
Maria bij welzijnszorg De Combinatie in Eindhoven en Bureau
Jeugdzorg in Breda. Sindsdien zet ze zich in als vrijwilliger bij
de KBO, afdeling Groenwoud als secretaris én bij de parochie
De Goede Herder als koster en lector.
Maria: “Tijdens mijn loopbaan werd mijn sociaal hart steeds
groter. Dat hart kan ik nu ook kwijt in mijn vrijwilligerswerk.
Ik heb mijn sociale voelsprieten dan ook altijd uitstaan. Ik ga
regelmatig bij mensen op bezoek en bied een luisterend oor.
Mocht ik problemen signaleren op het gebied van relatie,
eenzaamheid of gezondheid dan koppel ik dat door naar de
hulpverlening.” Naast administratief werk en notuleren bij
de KBO, is Maria aanwezig bij de activiteiten van de activiteitencommissie. Mocht het nodig zijn, dan helpt ze bij de
activiteiten. “Zoals het afruimen van de tafels na een etentje.
Dat wordt als bestuurslid ook van je verwacht.” De KBO is
een vereniging die overwegend bestaat uit blanke ouderen.
Dan valt Maria als Surinaamse wel op. Maria: “Ik voel het
verschil niet. Ik ben in al die jaren zo bekend geraakt met de
Nederlandse cultuur. Bovendien, de Surinaamse basiscultuur
verschilt niet veel van de Nederlandse. Tegelijkertijd geeft
mijn Caraïbische cultuur een beetje sjeu aan de vereniging.
Uiteindelijk zijn we vanuit de mensvisie allemaal hetzelfde.
Zorg voor ouderen is daarbij belangrijk. Ik liep vroeger in
Suriname al met de ouderen van het dorp mee naar de
waterput om emmers water te halen. Nu help ik de ouderen
hier in Nederland.”

Al een week na haar pensioen verleende Kiek hand- en
spandiensten voor Zuiderzwam. Later kwam daar de taak vrijwilligerscoördinator bij. “Er moest een goed gestroomlijnd
vrijwilligersbeleid opgezet worden. Mijn ervaring en netwerk
wierpen ook hun vruchten af. Zeer handig bij het werven van
nieuwe vrijwilligers via VrijwilligersTilburg of het aanvragen
van nieuw gereedschap via MooiZoGoedZo.”

KEES ARENDS
“BIJ DIT WERK MOET JE
VAN DIEREN HOUDEN”
Kees Arends (64) werkte jarenlang bij de marechaussee;
aanvankelijk bij de politiedienst, later als rechercheur. In 2014
ging hij met vervroegd pensioen, meteen daarna meldde hij
zich aan als vrijwilliger bij de Dierenopvang Hart van Brabant
aan de Wielevenweg. Kees: “Ik heb altijd al iets met dieren
gehad. Na mijn pensioen greep ik mijn kans. Het eerste half
jaar werkte ik als dierenverzorger, daarna kwam ik op de
dierenambulance.”Kees haalt met de dierenambulance zwerfhonden en -katten op, maar bijvoorbeeld ook aangere
den vogels. Kees: “Als de hond gechipt is, brengen we hem
meteen terug naar zijn baasje. Laatst was er een herder
gevlucht voor het onweer. Die had zich 1,5 kilometer verderop verschanst in een flat. Toen ik hem bij zijn baasje
bracht, waren beiden uitzinnig van vreugde. Dat geeft mij
veel voldoening. Katten hebben zwerfrecht. Die krijgen een
bandje met ons nummer en als het baasje zich na vijf dagen
niet heeft gemeld, dan halen we de kat alsnog op. Honden en
katten die niet gechipt zijn, gaan mee naar de opvang. Hun
foto komt op Amivedi. De eigenaar kan zich binnen veertien dagen melden. Daarna kunnen de dieren geadopteerd
worden.” Veel mensen denken dat dieren die achterblijven,
geëuthanaseerd worden. Kees: “Een misvatting: sommige
dieren blijven jaren bij ons. Zoals hond Bixby. Mensen vonden
hem gewoon te groot. Hij was de grootste knuffelkont van de
opvang. Gelukkig is hij goed terechtgekomen.”
Bij dit werk moet je wel van dieren houden. Kees: “Bij aangereden katten probeer ik de wond te verbinden. Of een gewonde
vogel geef ik met een pipetje eten of drinken. Vogels die
vastzitten in het prikkeldraad, knippen we los met prikkeldraad en al. Deze wordt bij de vogelopvang verwijderd. Een
keer moesten we een kat in laten slapen. Die was met een
buks beschoten. Dan breekt je hart. Als je de mensen leert
kennen, ga je van de dieren houden.”

Elke week wordt het tuinplan besproken en worden de taken
verdeeld. Kiek: “Iedereen kan hier zijn groene hart ophalen.
Snoeien, maaien, zaaien, bladeren ruimen, oesterzwammen
snijden, stro onder aardbeien leggen of takkenrillen maken.
Ik vind het heerlijk om samen met de vrijwilligers en ondernemers hier bezig te zijn. Het is mooi om te zien hoe al
die vrijwilligers elkaar vinden in hun liefde voor de natuur.”
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Kees Arends

Zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Dieren Opvang
Centrum Tilburg? Stuur een e-mail naar info@doct.nl of bel
naar 013 - 543 52 09.
Els Bruens

Maria Pinas

De Draad |
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DAGBOEK VAN EEN

geeft u ons
een tweede leven
via La poubelle?

WIJKVERPLEEGKUNDIGE

PENSIOEN?
JAZEKER EN EIGENLIJK
OOK WEER NIET!
Daar kwam ‘het’, zomaar… ik had het weggestopt,
voor me uitgeduwd, uitgesteld… maar uiteindelijk was
het daar toch. Ik ging met pensioen. En niet om mijn
leeftijd. Nee, ik moest eerder stoppen want mijn baan
eiste meer van mij dan ik te bieden had. Na jaren
genoten te hebben van samenwerken met collega’s,
contact met klanten, altijd onderweg en een doel voor
mijn dag. En vooral, ergens onderdeel van uitmaken en
weten dat je ertoe doet. Dat afscheid viel mij zo zwaar.

De hele zomer
leuke activiteiten
in je eigen buurt!

En toch… heb ik een heerlijke tijd genoten van mijn
pensioen. Een dagritme die ik naar mijn hand kon
zetten. Veel meer tijd besteden aan mijn hobby dan
ik eerst deed. En vooral meer tijd nemen voor dingen.
Genoten van het buiten zijn, de dag aan me voorbij
laten gaan en kijken wat er op mijn pad kwam.

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

INFO: 013 543 92 22

WWW.LAPOUBELLE.NL
Goederenbank

Meditatiehuis Het Zonnelicht

En toen zag ik de vacature. Direct gebeurde er iets in
me. Een energie door mijn lichaam, een glimlach op
mijn mond. En nu, een paar weken later al, ga ik twee
keer per week langs bij ‘mijn klanten’. Ik kom bij ze
thuis. En ik draai met hun ritme mee. Een paar uur
achter elkaar doen we dingen samen. Een oude
verloren gegaan hobby oppakken, boodschappen
samen doen, gewoonweg kletsen of op gesprek naar
het ziekenhuis. Dit doe ik als Ondersteuner Thuis.
En ik voel zoveel plezier, trots en voldoening. Dat ik
hier graag 8 uur per week mee bezig ben.

contourdetwern.nl/contourdesoleil
ContourdeTwern organiseert vanaf 23 juli de hele zomer
leuke activiteiten bij jou in de buurt. Benieuwd welke
activiteiten dit zijn? Vraag ernaar in jouw wijkcentrum
en/of volg de Facebookpagina van je wijkcentrum.

Pensioen?
Heerlijk! Maar graag op deze
manier gecombineerd!

Maria, de wijkverpleegkundige
van Thebe
0900 - 8122 • WWW.THEBE.NL
CdT_Advertentie_ZomerTOURprogramma_2022_v1.indd 1

ÓÓK BOEDELRUIMINGEN

13-06-2022 15:14

Het Zonnelicht is gelegen in hartje Tilburg,
heeft een meditatiehuis in Japanse stijl en is omgeven
door een mooie bamboetuin.

Een plek voor verstilling...
Er worden activiteiten, workshops en lessen aangeboden
op het gebied van meditatie, non-dualiteit en ontwaken,
mindfulness, meditatieve klank en zang, oosterse
bewegingsvormen en meer.
Lanciersstraat 90G | 5017CT Tilburg
www.hetzonnelicht.nl

Als Leo Faes naar een boekhandel gaat, zal hij eerder
een geïllustreerd boek kiezen dan een boek waar alleen
maar tekst in staat. Je zult de leraar Nederlands in ruste
ook niet horen zeggen dat de jeugd beter romans dan
strips kan lezen. Sterker: hij heeft zelf bijna ’30 à 40’
stripboeken op zijn naam staan, waaronder enkele
titels geïnspireerd op Nederlandse literatuur uit de
middeleeuwen.
De in de Reeshof woonachtige Faes (1948) was een
jaar of zeven toen hij zijn eerste cartoons maakte.
Aangespoord door zijn vader, vertelt hij. “Die kon zelf
ook aardig tekenen en vroeg me om cartoonist te
worden van het clubblad van onze sportclub ‘Prins
Hendrik’ te Vught.”
Later studeerde Faes Nederlands in Nijmegen, trouwde
een Twentse en ging lesgeven aan Het Stedelijk Lyceum
Enschede. Maar zijn passie voor tekenen bleef. Zo begon
hij wekelijks (spot)prenten te leveren aan De Twentsche
Courant Tubantia. “Vaak gingen die over de plaatselijke
politiek, maar de degradatie van FC Twente kon
bijvoorbeeld ook een onderwerp zijn. Meestal stuurde
ik drie tekeningen waar de redactie er dan één uit kon
kiezen. Ruim 800 tekeningen zijn opgeslagen in het
gemeentearchief van Enschede.”

DON QUICHOTE

Het bleef niet bij prenten want Faes maakte ook
stripboeken. Dat hij zich daarbij regelmatig baseerde
op zulke middeleeuwse klassiekers als Van den vos
Reynaerde en Karel en de Elegast had ook te maken met
zijn leraarschap: “Mijn leerlingen vonden het geweldig
want ze konden zo veel gemakkelijker de oude verhalen
volgen.” Hij tekende overigens ook een stripboek over
een zeer milieubewuste Don Quichote die nu eens niet
tégen maar juist vóór windmolens vocht. “Daar heb ik in
2000 nog de Nationale Toekomstprijs mee gewonnen.”

EEN PAGINA PER DAG

DE PASSIE VAN…
LEO FAES

Faes kwam na het overlijden van zijn eerste vrouw in
Tilburg wonen. Momenteel werkt hij aan een stripboek
over een beer die met een poppenkast op wereldreis
gaat. Een stripboek heeft meestal zo’n 64 pagina’s, zegt
hij. “En ik maak één pagina per dag, zeg 4 à 5 uur.
Langer moet je niet doorgaan, want dan gaat het mis.”
Onlangs verscheen overigens een nieuw stripboek
van zijn hand. Ook weer over een dier - ditmaal een
in gestolen ivoor handelende vos. De schavuit op het
schavot is de lekker allitererende titel.
PS: wie kans wil maken op een gratis stripboek van Leo Faes,
kan een mailtje sturen naar de redactie van De Draad.
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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VERVROEGD
MET PENSIOEN

WAAR MOET JE OP LETTEN?

Stond de AOW-leeftijd bij aanvang van de wet in 1956 nog op 65 jaar, sinds 2012 brengt de
regering de AOW-leeftijd steeds met stapjes omhoog. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de
prognose van de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en staat op
dit moment op 66 jaar en 7 maanden. In 2023 wordt dat 66 jaar en 10 maanden en in 2024 67
jaar. Veel mensen kiezen ervoor om eerder met pensioen te gaan. Maar dat heeft natuurlijk wel
financiële consequenties. We vroegen pensioenspecialist Barry Goedhart van Goedhart Finance
uit Tilburg waar je allemaal op moet letten als je eerder met pensioen wilt.

WANNEER IS ER SPRAKE VAN
VERVROEGD PENSIOEN?

Er is sprake van vervroegd pensioen als je voor de AOWdatum besluit te stoppen met werken. Daarvoor zijn
verschillende mogelijkheden; je kunt bijvoorbeeld ook
gedeeltelijk eerder stoppen met werken. Dat hangt ook
af van de mogelijkheden bij je werkgever.

WAAR MOET JE VOORAL OP LETTEN
ALS JE EERDER MET PENSIOEN WILT?

De belangrijkste vraag is: Heb ik voldoende inkomen
of middelen om de levensstandaard die ik op de
langere termijn wil hebben, te realiseren? Maak een
totaal financieel plan waarin bijvoorbeeld ook de eigen
woning en de mogelijkheden van de hypotheek, de
lijfrente, levensverzekeringen, en eigen vermogen worden
meegenomen. Houd ook rekening met kinderen die uit
huis gaan, eventuele erfenissen et cetera. Al die dingen
kun je samen met je financieel of pensioenadviseur
berekenen.

WELKE FINANCIËLE CONSEQUENTIES
ZIJN ERAAN VERBONDEN?

Het eerder laten ingaan van het oudedagspensioen heeft
een forse impact op de hoogte van het oudedagspensioen
na de oorspronkelijke pensioendatum. Je moet dan ook
goed kijken hoe het totale financiële plaatje er uit komt
te zien als je eerder met pensioen gaat. Zo verdwijnt
bijvoorbeeld de arbeidskorting; dat is de heffingskorting
die je krijgt op je loonbelasting als je werkt. Maar
daartegenover staat dat je misschien wel weer recht
krijgt op zorgtoeslag. Ook kun je via middeling bij de
belastingdienst zorgen voor een extra teruggaaf. Deze
regeling verdwijnt overigens naar verwachting in de
komende jaren. Gemiddeld verlaagt een jaar eerder met
pensioen gaan je oorspronkelijke ouderdomspensioen
met ongeveer 6 tot 8%.
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Tekst Etiënne van Breugel | Fotografie Fondsenplatform (via Goedhart)
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WAT IS HET JUISTE MOMENT OM JE
VROEGPENSIOEN TE GAAN PLANNEN?

Je kunt niet vroeg genoeg starten met nadenken over
je vroegpensioen. Hoe eerder je je hierop richt, des te
makkelijker het is om hiervoor vermogen op te bouwen. In
de praktijk zien we dat mensen zich hierop gaan richten als
ze tussen de 50 en 60 jaar oud zijn. Welke voordelen zitten
er aan vervroegd pensioen verbonden? En welke nadelen?
Het grootste voordeel zit hem natuurlijk in de vrije tijd. De
vrijheid die je hebt om het leven te leiden zoals je dat zelf
voor ogen hebt. Het nadeel is dat deze vrije tijd natuurlijk
ook weer geld kost over het algemeen. Ook hier is weer
belangrijk dat het financiële plaatje van tevoren goed
duidelijk moet zijn.

KAN IEDEREEN ZOMAAR MET
VERVROEGD PENSIOEN GAAN?

In principe kan iedereen ontslag nemen, rekening
houdend met zijn of haar opzegtermijn. Afhankelijk van de
inrichting van de pensioenregeling kun je op dat moment
het vroegpensioen al dan niet eerder laten in gaan. Wat
ook een optie is, is om niet volledig met vroegpensioen
te gaan. Er zijn vaak, in overleg met de werkgever, ook
mogelijkheden om deels minder te gaan werken zodat je
alvast aan je pensioen kunt wennen en toch het inkomen
op peil kunt houden. En, als laatste, er zijn natuurlijk
vaak ook mogelijkheden om langer te blijven werken en

het pensioen uit te stellen waardoor het hoger wordt.
Bijvoorbeeld mensen die het moeilijk vinden om met
pensioen te gaan kiezen hiervoor. En met de huidige
krapte op de arbeidsmarkt zullen veel bedrijven en
organisaties daar ook wel blij mee zijn.

HEEFT U NOG TIPS?   
Overleg goed met je partner, ook over de invulling van
zijn of haar tijd. En wat je samen en alleen wilt gaan doen.
Houd verder rekening met de inflatie, vraag bij twijfel raad
bij experts en zorg dat je goed weet hoe je er financieel
voor komt te staan. Maar de belangrijkste tip is misschien
nog wel: leef je eigen leven. Geld is zeker niet alles, maar
wel een belangrijk middel om je leven in te richten. En laat
je goed adviseren, want eenmaal gemaakte keuzes zijn
vaak lastig terug te draaien. Zeg daarom ook je baan niet te
snel en ondoordacht op.
MEER INFORMATIE

Op www.wijzeringeldzaken.nl vindt u handige informatie
over het vroegpensioen. Maar ook op de site van uw eigen
pensioenuitvoerder kunt u vaak de nodige berekeningen
maken om te kijken wat de mogelijkheden en gevolgen zijn.

OPROEP LEDEN LEZERSPANEL
We zijn heel benieuwd wat onze lezers van de Draad
vinden. Daarom gaan we ons lezerspanel nieuw leven
in blazen. Vijf keer per jaar houden we een online
enquête over het laatste nummer. Wilt u lid worden
van ons lezerspanel? Stuur dan een e-mail naar
etiennevanbreugel@contourdetwern.nl of bel naar
T 013 - 583 99 99 en vraag naar Etiënne van Breugel.

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

Nieuw: digitale mondscan

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
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Kijk ook op onze website, www.dedraadmagazine.nl of volg
ons op Facebook www.facebook.com/dedraadmagazine

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!

COLOFON

DE VOLGENDE DRAAD

De vierde editie van De Draad in 2022 wordt verspreid tussen
30 september en 7 oktober. De kopij voor die editie is
vrijdag 19 augustus. Wilt u De Draad niet meer ontvangen,
mail dan uw naam en adres naar dedraad@contourdetwern.nl   

DE JUISTE OPLOSSING

van de puzzel in De Draad nummer 2 (2022) was:
ARMOEDE MET ERE KAN NIEMAND DEREN. De twee gelukkige prijswinnaars zijn
de heer H. van Kronenburg en mevrouw N. Doorakkers, beiden uit Tilburg.

Concept & Creatie
Dennis Buster
Fotografie
Frans van Aarle
Dolph Cantrijn
Fondsenplatform (via Goedhart)
Joep Eijkens
Hans Peters
Acquisitie
Etiënne van Breugel
Oplage
37.500 exemplaren
Verspreiding
Vrijwilligers ContourdeTwern
Diamant-groep
Drukwerk
Moderna Printing

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE PRIJS!

Coverfoto
Dolph Cantrijn

WAT U NOG MOET WETEN

Met dank aan de
samenwerkende partners
ContourdeTwern
Gemeente Tilburg
KBO Kring Tilburg
Het Laar
La Poubelle
SMO Traverse
Thebe
De Wever

Dit is De Draad nummer 3, 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 37.500
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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1 op de 20 thuiswonende
65-plussers krijgt te maken met
ouderenmishandeling
Dit kan gaan om fysiek geweld, verwaarlozing, emotionele mishandeling,
seksueel misbruik, financiële uitbuiting en andere schending van rechten zoals
vrijheid en privacy. Bijvoorbeeld: slaan, te weinig eten geven, telefoon
weghalen, opsluiten en/of diefstal.
Heeft u hulp nodig voor uzelf of voor iemand in uw omgeving?
Bel met Veilig Thuis voor advies, ondersteuning of om een melding te doen:
0800 2000 (gratis, anoniem, 24/7 bereikbaar)
Of bezoek de website:
www.veiligthuismiddenbrabant.nl

