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Beste lezer,

Je hebt een boekje van ContourdeTwern in handen. Een 

boekje vol mooie verhalen over ons werk in Oud-Noord. 

Misschien heb je weleens gehoord van onze wijkcentra 

De Poorten, Het Spoor, De Baselaer en De Wissel. Wel-

licht doe je mee aan een van de vele activiteiten die er 

worden georganiseerd of ben je als vrijwilliger actief. 

Misschien ken je ContourdeTwern omdat jouw buur-

vrouw regelmatig met plezier over de Vriendschaps-

bank vertelt. Of omdat je weleens bent geholpen door 

een maatje, de klussers van Klein Karwei of een sociaal 

werker. 

Ook als je ContourdeTwern nog niet kent, is dit boekje 

een mooie manier om kennis te maken. We vertellen je 

graag over activiteiten waar je aan mee kunt doen. Je 

leest ook waar je terechtkunt met jouw vragen over bij-

voorbeeld werk en inkomen, opvoeden en het invullen 

van een formulier. Laat je inspireren en neem gerust 

contact met ons op als je een vraag hebt of iets wilt on-

dernemen voor jouw straat, buurt of wijk. Wij vinden het 

namelijk hartstikke leuk om ook jouw verhaal te horen. 

Loop eens binnen bij een wijkcentrum en leer onze be-

roepskrachten en vrijwilligers kennen. Je bent er van 

harte welkom.

Veel leesplezier en graag tot ziens!

Karin de Jong | manager Oud-Noord

Frans van Blitterswijk | teamcoördinator Oud-Noord

ContourdeTwern in Oud-Noord
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“Hoi, ik ben Piet Jacobs en ik wil graag qi gong gaan 

geven. Kan dat hier in Het Spoor?” Jannie Haverkamp, 

sociaal werker in Het Spoor, kan zich de ontmoeting 

met Piet in 2012 nog goed herinneren: “qi gong? Daar 

had ik nog nooit van gehoord!” 

Qi gong bleek een soort ontspanningsgymnastiek te 

zijn. Het bestaat uit rustige bewegingen, die vloeiend 

op het ritme van de ademhaling en met volledige aan-

dacht worden uitgevoerd. 

 

De bewegingen/oefeningen hebben allemaal namen, 

die afkomstig zijn uit de natuur, zoals de beweging 

van de tijger. Niet alleen in China, maar ook in vele 

Westerse landen doen dagelijks miljoenen mensen hun 

qi gong-oefeningen. Qi gong is geschikt voor oud en 

jong, vrouwen en mannen. 

Bewonersinitiatief: qi gong in Het Spoor

Het motto van qi gong: gezond blijven en fit worden.

Piet beoefende deze bewegingsleer zelf al jaren en had 

daar veel baat bij. Dat wilde Piet graag delen en over-

brengen aan geïnteresseerde wijkbewoners. Jannie: “Ik 

heb Piet geholpen aan een geschikte ruimte en hem 

tips gegeven om mensen te werven. Omdat Piet deze 

lessen op vrijwillige basis geeft, konden we de kosten 

laag houden en is er altijd genoeg belangstelling ge-

weest.” Piet: “Eén uur qi gong in de week brengt een 

gezonde geest in een gezond lichaam.”

De lessen zijn op maandagavond tussen 19.30 en 20.30 

uur en woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur. 

Bijdrage: 1,50 euro. Je kunt meer informatie krijgen of 

je direct aanmelden bij Piet Jacobs. Hij is bereikbaar via 

chigongoefening@gmail.com of 013 543 31 03. 
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Omdat ze dromen over een carrière in de muziek, om 

verveling tegen te gaan, om nieuwe vrienden te maken 

of om geïnspireerd te worden door andere muzieklief-

hebbers. Alle jongeren hebben zo hun eigen reden om 

naar Studio Hartwerk van R-Newt te komen. R-Newt is 

het jongerenwerk van ContourdeTwern. 

“Iedere woensdagmiddag en donderdagavond onder-

steunen we jongeren om aan de slag te gaan met hun 

passie voor muziek”, vertelt jongerenwerker Marcel 

Vlemmix. “We maken opnames maar begeleiden jon-

geren ook bij het schrijven van teksten en het werken 

aan hun ‘flow’. De vrijwilligers die dat doen, hebben veel 

kennis van en ervaring in de muziekwereld en weten 

waarover ze praten. Zo kunnen jongeren hun muziek-

kwaliteiten echt verbeteren.”

Bij Studio Hartwerk verbeteren jongeren niet alleen hun 

muzikale skills. “Wat ze hier leren, helpt ze ook op an-

dere vlakken. Denk aan netwerken en een professionele 

houding aannemen.  Maar ook focussen op een doel en 

zelfverzekerder voor een publiek staan”, aldus Marcel. 

Marcel en zijn collega’s werken in de wereld van de jon-

geren. “We geloven dat elke jongere de ambitie heeft 

om iets van het leven te maken. Door daar te zijn waar 

de jongere is en oprecht contact aan te gaan, motiveren 

we jongeren om dat ook zelf te doen. Naast Studio Hart-

werk hebben we daarvoor nog andere toffe projecten 

in Oud-Noord zoals een escaperoom, project Skills en 

meiden- en jongensclubs. En jongeren kunnen zelfs aan 

de slag met een 3d-printer!”

Wil je meer informatie over Studio Hartwerk of de ande-

re projecten? Mail dan naar marcel@r-newt.nl of kijk op 

www.r-newt.nl. 

Via muziek je vaardigheden verbeteren 
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Wilt u even de deur uit, andere mensen ontmoeten en 

meedoen aan leuke activiteiten? In Tilburg kan dat in 

de Huiskamer voor 55-plussers. U kunt hier mensen 

ontmoeten die dezelfde interesses hebben als u. 

Ook in De Baselaer is een Huiskamer. Sociaal werker 

Mimount Lahraoui: “De Huiskamer is een open activi-

teit op woensdagmiddag, waar iedereen welkom is. 

Momenteel zijn het allemaal dames van 70+. Zij drinken 

samen een kopje koffie, maken een praatje of doen een 

spelletje.  Soms wordt er een uitstapje georganiseerd of 

komt er iemand vertellen over een interessant onder-

werp. De dames mogen allemaal meedenken over wat 

ze die middag gaan doen, samen met de vrijwilligers 

Thuis in De Baselaer

en stagiaires. Zo worden er verschillende creatieve 

activiteiten uitgeprobeerd en wordt er aandacht be-

steed aan thema’s zoals het geheugen. De bezoekers 

worden wekelijks geattendeerd op activiteiten buiten 

de Huiskamer om ze zo wat meer uit hun isolement te 

halen.” Een vaste bezoekster: “Ik kijk altijd uit naar de 

woensdagmiddag. Even andere praat. Bovendien is het 

fijn om onderdeel van de groep te zijn.”

De Huiskamer is elke woensdagmiddag tussen 14.00 

en 16.00 uur. Je kunt je aanmelden of meer informa-

tie krijgen bij Mimount Lahraoui, zij is bereikbaar via  

mimountlahraoui@contourdetwern.nl.



Al bijna vijf jaar brengt de Vriendschapsbank Tilburgers 

van 50 jaar en ouder met dezelfde interesses bij elkaar. 

Velen vonden elkaar inmiddels bij leuke activiteiten: de 

Vriendschapsbank heeft meer dan 400 leden. Zij kunnen 

voor een kop koffie en een praatje ook terecht bij drie 

wekelijkse inlopen. 

Hoewel het nu een groot succes is, wist sociaal werker 

Annemarie Vermeulen  destijds niet welke kant het op 

zou gaan. “Ik had eerlijk gezegd geen idee. Wat ik wel 

wist, is dat vriendschappen op een bepaalde leeftijd niet 

vanzelfsprekend zijn.”

 

Bij de Vriendschapsbank kunnen mensen deelnemen 

aan gezellige activiteiten, aansluiten bij bestaande 

groepen of zelf een nieuwe groep starten. Annemarie 

en vrijwilligers helpen dan bij het zoeken naar de juiste 

mensen om bij de groep aan te sluiten. Dit leidde de af-

gelopen jaren tot talloze ontmoetingen, nieuwe vriend-

schappen en bijzondere verhalen. Die zijn opgetekend 

in het magazine ‘Je moet het zelf doen’ dat de Vriend-

schapsbank eind 2017 presenteerde. “’Je moet het zelf 

doen’ is een uitspraak van een van de deelnemers. Ik 
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Samen bereik je zoveel meer

ben het daarmee eens maar het zit in mij om mensen 

daarbij te helpen, om ze in hun kracht te zetten en net 

dat extra duwtje in de rug te geven. Om zo gevoelens 

van eenzaamheid weg te nemen. Dat was destijds mijn 

drijfveer.”

Inmiddels is de Vriendschapsbank er ook voor mensen 

onder de 50. Annemarie: “Ook zij hebben behoefte aan 

vriendschap en sociale contacten. Doordat een partner 

wegvalt of iemand verhuist bijvoorbeeld. We brengen 

geïnteresseerden bij elkaar en daarna is het aan de deel-

nemers zelf wat ze willen doen of organiseren.”

“Ik ben ontzettend trots op wat we de afgelopen jaren 

hebben bereikt en wat de Vriendschapsbank voor men-

sen betekent”, zegt Annemarie. Met ‘we’ bedoelt ze alle 

vrijwilligers die zich sindsdien bij de Vriendschapsbank 

hebben aangesloten maar ook alle mensen die lid zijn. 

Want: “Samen bereik je zoveel meer!”

Meer weten over de Vriendschapsbank? 

Kijk dan op www.contourdetwern.nl/vriendschapsbank 

of neem contact op met Annemarie via 06 451 33 696 of 

annemarievermeulen@contourdetwern.nl.
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R-Newt Kids is de naam van ons sociaal werk voor 

kinderen en ouders. Onder het motto ‘Krachtige ou-

ders, krachtige kids’ is Shirley van den Broek actief in 

Oud-Noord.  

De kracht van het kind

“We luisteren altijd naar de vraag van het kind en zijn of 

haar ouders en denken met ze mee”, zegt Shirley. “We 

gaan daarbij uit van de kracht van het kind. We vinden 

het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige 

omgeving waarin ze zichzelf mogen ontdekken en 

vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Onze exper-

tise en kennis benutten we tijdens deze zoektocht. We 

zetten in op talentontwikkeling, scholen en maatwerk, 

samen met partners in de wijk.”

Shirley is daar waar gezinnen zijn: thuis, op school en 

op straat. “Iedere dinsdag is er bijvoorbeeld Poorten 

Kids, van 15.00 - 17.00 uur. We beginnen om en om 

bij basisscholen De Vijf Hoeven en Cleyn Hasselt en 

trekken dan de wijk in met de kinderen. We spelen op 

speelplekken en betrekken de kinderen bij hun leef-

omgeving. Bijvoorbeeld door een ronde te maken met 

de wijkagent of spelletjes te doen met ouderen in Den 

Herdgang. Zo leren ze hun eigen wijk echt kennen en 

dat is heel belangrijk voor hun ontwikkeling.”

Grote kans dat je de bus van R-Play weleens ziet rijden 

in Oud-Noord. Ook dat is een activiteit van R-Newt Kids. 

Shirley: “Deze bus is gevuld met speelgoed en staat da-

gelijks op een andere plek in de stad. Kinderen kunnen 

er lekker buitenspelen met speelgoed dat ze thuis niet 

altijd hebben. Wij leren de kinderen om samen te spe-

len met anderen en maken ondertussen contact met de 

ouders.”

Wil je meer informatie over ons kinderwerk? 

Neem dan contact op met Shirley via

shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl of 

013 464 92 10 of kijk op www.r-newt.nl/kids.
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Sinds februari 2013 kunnen vrouwen uit Loven en om-

geving op donderdag meedoen aan Wisselgym, een ac-

tiviteit in het kader van gezond leven. Initiatiefneemster 

Mieke Huizinga vertelt wat Wisselgym inhoudt: “Vanaf 

09.30 uur zijn de vrouwen welkom voor een lekker bak-

je koffie of thee. Rond 10.00 uur start het eerste deel 

van het programma: praten over gezondheid. Dit doen 

we op verschillende manieren zoals een spel, film of 

gastspreker. Een keer per maand zijn we op een leuke 

manier bezig met taal, en een keer in de maand maken 

we samen een gezonde lunch klaar.”

De vrouwen bepalen zelf waar ze meer over willen 

weten. Als het maar over gezondheid gaat, zowel gees-

telijke als lichamelijke gezondheid. De stagiaires van De 

Wissel begeleiden de dames hierbij. 

 

Sporten onder begeleiding

Na een uurtje gaan de vrouwen sporten onder begelei-

ding van Per. Hij heeft veel ervaring in het sporten met 

ouderen en houdt rekening met wat de vrouwen wel en 

niet kunnen. Vrouwen die slecht ter been zijn, mogen 

bijvoorbeeld de oefeningen zittend uitvoeren. 

Wisselgym: gezondheidsproject voor vrouwen

Buurtlunch

Meteen na de gymles om 12 uur wordt er in De Wissel 

een buurtlunch georganiseerd. Buurtbewoners kunnen 

voor 1,50 euro deelnemen aan deze lunch. De vrouwen 

van de Wisselgym mogen voor 1 euro aansluiten bij 

deze gezellige en lekkere lunch. 

Even weg van huis

Een deelneemster: “Ik vind de Wisselgym echt hartstikke 

leuk, omdat ik andere vrouwen leer kennen en ik even 

lekker weg ben van huis.” Ook geven de vrouwen elkaar 

tips over voeding en bewegen, en leren ze dus van 

elkaar. De vrouwen stimuleren elkaar om bijvoorbeeld 

te stoppen met roken, meer te bewegen en bewuster 

om te gaan met eten en beweging. Sommige vrouwen 

geven zelfs aan dat ze zich minder eenzaam voelen. 

Dit bijzondere project wordt mede mogelijk gemaakt 

door een financiële bijdrage van Verrijk je wijk. 
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De wijklunch in Het Spoor vindt meestal elke laatste za-

terdag van de maand plaats. De lunch trekt gemiddeld 

80 bezoekers. Wat ooit een stage-opdracht was voor 

Pasen, is nu uitgegroeid tot een maandelijks evenement 

waar vooral de oudere wijkbewoner graag naar uit-

kijkt. Vrijwilligers van onder meer de wijkraden Loven/

Besterd en Theresia hebben het stokje overgenomen en 

maken de lunch, in samenwerking met de medewerkers 

van ContourdeTwern, tot een succes. 

Wijklunch Het Spoor

Boodschappen doen, koffie zetten, het buffet opstel-

len, tafels afruimen, afwassen: er wordt hard gewerkt, 

maar de sfeer is gemoedelijk en de broodjes heerlijk. 

Drijvende kracht Ellen Jonkers: “De lunch biedt wijkbe-

woners  een plek van ontmoeting, even bijpraten met 

elkaar: ‘hoe is het nou met jou?’ Na de lunch kunnen 

de bezoekers lekker blijven zitten voor een aanvullend 

programma, zoals een muziekoptreden, workshops 

of voorlichting. Dankzij de subsidies van Verrijk je Wijk 

Loven/Besterd en Theresia hopen we de lunch nog vele 

jaren voort te kunnen zetten.” 
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Meer structuur, werkervaring opdoen, meer sociale 

contacten: allemaal goede redenen om voor vrijwilli-

gerswerk te gaan. Bij het Vrijwilligerspunt Oud-Noord 

bemiddelen we bewoners naar een leuke vrijwilli-

gersbaan. Tijdens een intakegesprek bekijken we de 

mogelijkheden en zoeken we op de Vacaturebank naar 

een leuke functie. Sommige trajecten zijn makkelijk af 

te sluiten. Anderen duren wat langer en hebben meer 

coaching nodig. 

Zo kwam Patrick in 2016 langs. Hij heeft de ziekte van 

Parkinson en is volledig afgekeurd om te werken. Maar 

“achter de geraniums zitten, kan altijd nog”, roept hij 

vrolijk tijdens de intake. Patrick is duidelijk in wat hij wil 

en kan: “Ik wil graag dicht bij huis werken omdat ik me 

steeds moeilijker kan verplaatsen. Verder wil ik graag 

met mensen werken en echt iets nuttigs doen.” 

Vrijwilligerspunt Oud-Noord

Patrick wordt bemiddeld  naar wijkcentrum De Baselaer. 

Hij gaat daar aan de slag als gastheer bij de open inloop. 

Na een paar weken wordt hij door de centrumcoördi-

nator gevraagd om ook bij het beheer te werken. “Ik 

heb het zo ontzettend naar mijn zin in De Baselaer. 

Mijn dagen zijn goed gevuld. Ik werk met en voor leu-

ke mensen. Het vrijwilligerswerk heeft mijn leven echt 

verrijkt. Als je kijkt naar wat je nog wel kan, zijn er zoveel 

mogelijkheden.”

Het Vrijwilligerspunt doet nog meer in de wijk. 

Organisaties kunnen er terecht voor advies. Hoe kom ik 

aan meer vrijwilligers? Hoe ontwikkel ik een vrijwilligers-

beleid? Hoe regel ik een verzekering? Zomaar wat vra-

gen waar organisaties bij ondersteund kunnen worden.

 

Tot slot kunnen bewoners bij het Vrijwilligerspunt 

terecht voor burenhulp. Er zijn vrijwilligers die graag 

iemand uit de wijk helpen met een klusje. Iemand kan 

bijvoorbeeld zijn hond niet uitlaten door ziekte. Of een 

muurtje moet gewit worden in huis. Bij iedere vraag die 

binnenkomt, wordt gekeken of het een passende vraag 

is voor het Vrijwilligerspunt. Als er geen sociaal netwerk 

is en er geen financiële middelen zijn, proberen we een 

vrijwilliger te vinden die kan helpen.  

Het Vrijwilligerspunt Oud-Noord is geopend op maan-

dag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, in 

wijkcentrum De Poorten.

in de wijk . . .

  omdat
je het leuk
    vindt

talenten
ontwikkelen gewoon . . .

iets
betekenen
voor . . .   

 nieuwe
mensen  
ontmoeten

van elkaar leren
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Eenzaamheid, een beperking, armoede, weinig sociale 

contacten… het zijn zo vier voorbeelden van situaties 

die Sonja Havens dagelijks tegenkomt in haar werk. 

Sonja werkt als sociaal werker bij het project Informele 

Zorg (IZ) bij ContourdeTwern. Ze zet vrijwilligers in bij 

bewoners in hun thuissituatie om het sociale stukje van 

hun leven te ondersteunen. 

Het maatjesproject: een schakel in de aanpak van eenzaamheid

Zo gaan mensen met elkaar koffie en thee drinken, wan-

delen, boodschappen doen, een stukje fietsen, kletsen 

of naar muziek luisteren. Dit gebeurt één keer per week 

of per twee weken. Als er een koppeling is gemaakt 

tussen een vrijwilliger en een cliënt, gaan ze samen een 

traject aan van een jaar tot anderhalf jaar. Daarna wordt 

er gekeken of er nog iets nodig is op het gebied van 

ondersteuning. 

Het vrijwilligerswerk in dit project geeft veel voldoe-

ning, blijkt uit reacties die Sonja krijgt. “Ik krijg regelma-

tig terug van vrijwilligers dat het zoveel plezier geeft”, 

vertelt ze. “Je kunt mensen ook echt een beetje helpen. 

We kunnen het probleem van eenzaamheid niet oplos-

sen maar we kunnen wel een schakeltje in het geheel 

zijn.”

Ook bewoners die deelnemen aan het traject zijn blij 

met de vrijwilliger die bij ze thuis komt. “Iedere week 

komt er iemand bij me langs”, vertelt een deelnemer. 

“We drinken een kop koffie. Als het weer het toelaat, 

maken we een wandeling. Of we doen een spelletje. 

Ik vind het heel fijn dat er iemand tijd voor me neemt 

en me ziet.  Mijn kinderen wonen ver weg, mijn man 

is overleden en ik ben veel alleen. Ik kijk altijd uit naar 

het bezoek van mijn maatje. Ik doe nu weer een beetje 

mee.” 

Wilt u graag informatie over het maatjesproject? Dan 

kunt u contact opnemen met Sonja Havens. Ze werkt 

vanuit de Poorten en is bereikbaar via 013 464 92 10 of 

sonjahavens@contourdetwern.nl. 
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“Ons leven is echt veranderd sinds we op donderdag 

naar de open inloop in De Poorten gaan. Hiervoor wa-

ren we veel thuis. Af en toe gingen we boodschappen 

halen in de supermarkt, maar dat was het. Nu voelen we 

ons meer welkom. We hebben een plekje gevonden in 

de Tilburgse en Nederlandse maatschappij. We leggen 

makkelijker contact met andere mensen.” 

Aan het woord is Amir, een Syrische jongeman van 34 

jaar oud. Sinds twee jaar woont hij in Tilburg met zijn 

ouders en twee zussen. Ze zijn naar Nederland gevlucht 

en hebben een tijdelijke verblijfstatus gekregen. Ze zijn 

nu ‘statushouder’.

Iedere donderdag is er in De Poorten van 15.30 tot 17.30 

uur een open inloop voor statushouders zoals Amir, 

maar ook voor andere bewoners uit de wijk. Deze wordt 

georganiseerd door sociaal werker Joris Kokke en vrij-

willigers. “Veel statushouders hebben een klein sociaal 

netwerk”, vertelt Joris. “Ze kennen weinig mensen. Ze 

spreken de Nederlandse taal nog niet goed. Tijdens de 

open inloop en andere momenten proberen we deze 

Open inloop statushouders in De Poorten

netwerken te versterken en te vergroten. Hierdoor 

voelen mensen zich meer thuis. Men weet de weg beter 

te vinden in de samenleving. Men voelt zich meer op 

hun gemak.” Daarnaast organiseren ze activiteiten in 

de wijk met bewoners om meer wederzijds begrip te 

krijgen: “We zetten in op goede buurcontacten. We 

laten de weg zien naar de professionele organisaties. 

Vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten, krijgen 

een training om iemand te helpen zijn of haar netwerk 

te vergroten.”

Wij kunnen helpen

“Met Amir en zijn familie gaat het goed”, vertelt Joris 

trots. “Zij hebben hun plekje gevonden en komen 

met regelmaat naar De Poorten. Maar er zijn nog veel 

meer mensen die ook die aandacht nodig hebben, die 

we kunnen helpen.” Lijkt het je leuk een keer langs te 

komen bij de open inloop? Of zou je het fijn vinden als 

vrijwilliger te gaan werken? Je bent van harte welkom 

op de donderdagen van 15.30 tot 17.30 uur. Of bel met 

Joris via 013 464 92 10.



14

‘Bewegen om gezien te worden’ is speciaal voor volwas-

senen met een visuele beperking. Wekelijks komt een 

groep van ongeveer twaalf blinden en slechtzienden 

op maandagmiddag bij elkaar in Het Spoor om samen 

te bewegen. Ester Rosmolen van de gemeente: “Het 

programma houdt mensen langer fit, hun spieren wor-

den sterker en coördinatie verbetert. Daarnaast is het 

vooral leuk en gezellig, zeker in een groep! Er komen 

verschillende activiteiten aan bod zoals wandelen, 

gymnastiek, verbeteren van kracht en lenigheid en 

lichaamsbesef. Speciaal opgeleide begeleiders kijken 

naar wat wél kan.”

Reacties van deelnemers

“Ik ben al dertien jaar blind en zo lang al op zoek naar 

een geschikte sportactiviteit. Er was nooit voldoende 

Bewegen om gezien te worden

begeleiding totdat ‘Bewegen om gezien te worden’ 

begon. Ik ben zo blij dat ik weer kan sporten!” Een an-

dere deelnemer heeft er ook veel baat bij: “Ik vertrouw 

de begeleiding en durf nieuwe dingen te doen, die ik 

eerst niet durfde.” Om een goede indruk te krijgen van 

de lessen, kijk eens naar het filmpje op YouTube.com: 

‘bewegen om gezien te worden’.   

Meer info en opgeven

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij 

Ester Rosmolen of Jannie Haverkamp. Ester is bereikbaar 

via ester.rosmolen@tilburg.nl of 06 154 79 438 en Jannie 

Haverkamp via janniehaverkamp@contourdetwern.nl, 

013 542 16 64 of 06 264 71 168.  
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De vrijwilligers van het Zomerfestival laten er geen gras 

over groeien en pakken het serieus aan. De oprichting 

van een heuse stichting is een feit en daar zijn ze best 

trots op! 

Het eerste Zomerfestival voor ouderen uit Oud-Noord 

in 2016 was een groot succes. Dat smaakte naar meer! 

“In de zomer liggen activiteiten stil en willen we (alleen-

staande) ouderen toch een leuke zomer bezorgen. Je 

speelt dan echt in op een behoefte”, aldus vrijwilligster 

Joke.

 

Joke is een van de zeven vrijwilligers. Het is een zeer 

divers gezelschap van twee vrouwen en vijf mannen.  

Zij hebben elkaar in 2015 gevonden via het oude ac-

tiviteitennetwerk en zijn inmiddels een hechte club, 

met een duidelijk doel voor ogen. “Het oproepen van 

die twinkeling in de ogen van deelnemers aan onze 

activiteiten: kwetsbare, vaak alleenstaande 60-plussers. 

Van Zomerfestival naar Stichting Samen op Stap

Mensen die vaak alleen thuis zitten en het moeilijk vin-

den om zelf de stap te zetten naar het wijkcentrum of 

een andere club.”

Omdat het festival niet eenmalig is en er geld nodig is 

om alles te kunnen organiseren, werd besloten om een 

stichting op te richten: Samen op Stap, kortweg SoS. 

Want het uitgangspunt is om de ouderen actief te hou-

den. Naast het Zomerfestival wil SoS ook activiteiten 

organiseren in de andere jaargetijden. 

Gerard Stevelink van Parochie Peerke Donders, locatie 

de Vlaspit en sociaal werker Jannie Haverkamp onder-

steunen de werkgroep vanaf het begin. Jannie: “Ik ben 

echt trots op deze club vrijwilligers. Ze hebben allemaal 

een andere achtergrond en zijn verbonden aan ver-

schillende wijkcentra, maar denken buiten de kaders en 

werken daarin heel goed samen.”
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Sociaal werker Wendy Zwekars is een vertrouwd gezicht 

in Oud-Noord. Al meer dan tien jaar werkt ze vanuit 

MFA De Poorten. Eenzaamheid is haar belangrijkste 

aandachtspunt, bijvoorbeeld bij het begeleiden van de 

dienst voor weduwen en weduwnaars. 

“Mensen die hun partner verliezen, gaan door een 

rouwproces heen”, vertelt Wendy. “Het eerste jaar is 

moeilijk, het tweede jaar vaak moeilijker. Pas in het der-

de jaar wordt men weer een beetje mens. Het is mooi 

om dit proces te mogen begeleiden.”

Leven herpakken na het overlijden van de partner

Iedere maandag worden de tafels en stoelen in De 

Poorten aan elkaar geschoven voor een grote groep 

mannen en vrouwen die hun partner hebben verloren. 

“Elkaar ontmoeten, daar gaat het om. Ook zijn er ver-

schillende contactcirkels met ieder zo’n 20 deelnemers. 

Zij komen regelmatig bij elkaar voor uitstapjes en the-

mabijeenkomsten.” Leden van een cirkel krijgen ook 

elkaars contactgegevens. “Zo kunnen ze ook buiten de 

cirkels om samen leuke dingen doen”, zegt Wendy. 

Door samenwerking met de gemeente, krijgen mensen 

die onlangs verweduwd zijn een folder met informatie 

toegestuurd. “Een vrijwilliger die zelf weduwe is, gaat 

gedurende een jaar maandelijks op huisbezoek zodat 

de weduwe of weduwnaar zijn of haar verhaal kwijt 

kan. Dit is de bezoekdienst. De vrijwilliger kijkt hoe het 

met degene gaat en nodigt hem of haar uit om naar De 

Poorten te komen. “

Door alle activiteiten ontstaan er veel vriendschappen 

en soms zelfs nieuwe relaties. Wendy: “Ik heb een fan-

tastische baan. Iedere dag is anders en divers. Ik werk 

met mensen die in de moeilijkste periode van hun leven 

zitten. Door ze iedere week te zien, te begeleiden en 

samen activiteiten te ondernemen, zie ik ze opbloeien 

en hun leven herpakken.” 

Wil je meer weten over de activiteiten voor weduwen 

en weduwnaars? 

Neem dan gerust eens contact met Wendy via 

013 464 92 10 of wendyzwekars@contourdetwern.nl. 

Of kijk op de website: 

www.contourdetwern.nl/weduwenweduwnaars .
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Januari 1995 - Het begon allemaal in een kantoortje in 

het oude wijkgebouw Loven-Besterd, met een eigen 

telefoon en acht vrijwilligers. Klein Karwei was een feit! 

Met een paardentram reden de vrijwilligers door de 

wijk om aandacht te vragen voor deze nieuwe hulp-in-

formatiedienst. Inmiddels heeft Klein Karwei al meer 

dan 1000 klusjes opgeknapt voor de ouderen in de wij-

ken Loven-Besterd, Theresia en Groeseind/Hoefstraat.

Van het onderhouden van tuintjes, het ophangen 

van gordijnen tot het op maat maken van een kast. 

Ook de werkzaamheden in het kerkhof horen hier bij. 

Ad Damen, die al vanaf het begin bij Klein Karwei zit, 

bemant met nog twee vrijwilligers de telefoon. Sinds 

2010 houden zij kantoor in MFA Het Spoor op dinsdag-, 

woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 

uur. Ad: “Klein Karwei voert jaarlijks gemiddeld  zo’n 80 

klussen uit. En dat doen we gratis. De klant zorgt na-

tuurlijk zelf voor materialen indien nodig. We hebben 

een aantal vaste klanten die elk voorjaar bellen om hun 

Klein Karwei al meer dan 20 jaar actief

tuintje te laten doen. Maar ook instanties weten ons 

steeds meer te bereiken. We nemen echter alleen kleine 

klusjes aan, die te behappen zijn voor onze vrijwilligers. 

En in principe alleen in Oud-Noord.” 

Om de twee maanden komen de vrijwilligers bij elkaar 

om de klussen door te spreken, maar ook onderling 

even bij te kletsen. 

Momenteel zijn er negen vrijwilligers actief voor Klein 

Karwei. Zij zetten zich, elk op hun eigen manier, in voor 

de ouderen in de wijk. Daarbij wordt de samenwerking 

met andere wijkinitiatieven, zoals Accent op Talent, 

Vrienden van De Wissel en het Vrijwilligerspunt, opge-

zocht als dat nodig is.

Heeft u zelf een klusje, maar geen hulp? Neem dan 

gerust contact op met Klein Karwei: te bereiken op 

dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 

uur via 013 543 31 91. U kunt ook een mail sturen naar 

kleinkarwei@contourdetwern.nl. 
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Leila Hermus is sociaal werker met als speerpunt ‘aan-

pak van armoede’.  Ze vertelt: “Er gebeurt al veel op het 

gebied van het verlichten van armoede. We bieden als 

organisatie veel aan, samen met andere organisaties en 

de wijkraden, en er zijn diverse bewonersinitiatieven in 

de wijk.” 

Er is bijvoorbeeld een werkgroep van verschillende 

part ners in Oud-Noord die zich samen hard maken 

voor de aanpak van armoede in de wijk. De werkgroep 

bestaat uit mensen van de wijkraad Goirke-Hasselt- 

Bouwmeesterbuurt, gemeente Tilburg, Instituut voor 

Aanpak van armoede

Maatschappelijk Werk, parochie Peerke Donders en 

ContourdeTwern. Samen initiëren ze wijkinitiatieven 

om armoede terug te dringen, altijd in samenwerking 

met actieve wijkbewoners. Zo zijn er verschillende 

buurtmarkten waar je gratis spullen aan kunt bieden. 

Daar zijn peers oftewel ervaringsdeskundigen aanwezig 

die je verder kunnen doorverwijzen richting hulp, 

bijvoorbeeld naar de spreekuren van onze individueel 

adviseurs. Leila: “Ook willen we meer in contact komen 

met mensen die in armoede leven. We willen ze beter 

leren kennen, hun vragen en behoeften weten zodat we 

ze beter kunnen helpen. We willen naast mensen staan 

en samen kijken wat hen uit die situatie kan helpen en 

of de situatie kan worden verlicht.”

Buurtmarkt De Baselaer:

op zondagmiddag tussen 10.00 en 14.00 uur.

Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de data.

Spreekuur De Baselaer: 

elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur

Spreekuur De Poorten:

elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur

Wijkbewoners kunnen tijdens de spreekuren terecht 

met al hun vragen. Bijzondere aandacht is er voor infor-

matie rondom financiën. 



In de Tilburgse wijkaccommodaties kun je ruimte huren 

voor vergaderingen, activiteiten, lezingen, cursussen 

en werkplekken. Ook ‘s avonds of in het weekend! De 

afmetingen en de aanwezige faciliteiten zijn per locatie 

verschillend. Er is dus altijd wel een locatie te vinden die 

past. Je kunt een ruimte huren voor zowel eenmalige 

als langlopende activiteiten. Verhuur per uur is moge-

lijk en we hanteren commerciële en niet-commerciële 

tarieven. We verhuren geen ruimtes voor particuliere 

feesten en partijen.

 

Alle locaties hebben gratis Wi-Fi. Ook kun je laptops, be-

amers, geluidsinstallaties, tv’s, microfoons en flipovers 

huren. Uiteraard kun je koffie of thee bestellen, maar 

ook gebak, lunches of buffetten. Neem contact op met 

een locatie voor alle mogelijkheden. Wil je dat wij voor 

jou een geschikte locatie zoeken? 

Mail dan naar ruimteverhuur@contourdetwern.nl. 

Ook als zzp’er kun je gebruikmaken van het wijkcen-

trum. Je kunt werken in de ontmoetingsruimtes en er 

zijn vergaderruimtes en Wi-Fi. Informeer eens naar de 

mogelijkheden.

Huur een ruimte

Geen geld, wel een tegenprestatie

Je kunt de ruimtes in het wijkcentrum ook gebruiken 

zonder daarvoor te betalen. ContourdeTwern vraagt 

dan wel een tegenprestatie: inzet voor het wijkcentrum 

of de wijk. Denk aan bar- en buffetwerkzaamheden, het 

organiseren van activiteiten of het helpen van andere 

wijkbewoners (ook buiten het gebouw). Ideeën hier-

voor zijn van harte welkom.

Locaties Oud-Noord

De Baselaer 

Hoefstraat 175

5014 NK Tilburg

013 543 59 09

infodebaselaer@contourdetwern.nl

De Poorten

Hasseltstraat 194

5046 LP Tilburg

013 464 92 10

infodepoorten@contourdetwern.nl

De Wissel

Leliestraat 49

5014 AE Tilburg

013 542 24 38

infodewissel@contourdetwern.nl

Het Spoor

Schaepmanstraat 36

5041 AR Tilburg

013 542 16 64

infohetspoort@contourdetwern.nl
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