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    Letters nieuwsbrief te klein?    

    Letters nieuwsbrief te klein?    

Deze keer heeft onze Nieuwsbrief geen 
speciaal thema. Na de zomer beginnen er heel 
veel nieuwe activiteiten of worden bekende 
weer opgestart. De agenda zit zo vol met 
aankondigingen dat we het deze keer daarbij 
laten. U hoeft u werkelijk geen moment te 
vervelen. U kunt uitgaan naar film, opera of 
muziekuitvoering. Ook kunt u uit eten gaan, 
zelfs romantisch ‘Deten’. U kunt werken aan uw 
gezondheid en uw geheugen trainen. U kunt de 
60+ beurs bezoeken, een rommelmarkt of de 
presentatie van een nieuw pictogram in 

TilburgSans bijwonen. Er zijn vele mogelijkheden om contacten te 
leggen of hulp te krijgen. Zelf actief worden kan ook. Of dat nu is 
zelf muziek maken of u inzetten als vrijwilliger. Als u van auto 
rijden houdt, hebt u helemaal ruime keus uit 
vrijwilligersactiviteiten. Vanzelfsprekend sluit deze brief af met de 
gebruikelijke tips voor de vrije tijd en de programma’s van de 
cafés speciaal. 
 
U vindt van een paar artikelen een inleiding in de Nieuwsbrief met 
een doorlink naar het volledige artikel op onze website. 
 
We blijven benieuwd naar uw mening over onze Nieuwsbrief. Hebt 
u op- of aanmerkingen voor ons? Die vernemen we graag via: 
redactie@seniorenraadtilburg.nl. 
 
De redactie bestaat uit Ingrid van Dijk, Laila Rosenberg en Janine 
Roeffen. 
 
Veel leesplezier!      home 

 
Inleverdatum kopij 
volgend nummer:  
5 november 2019. 
De redactie behoudt zich 
het recht voor om 
bijdragen te redigeren. 

mailto:redactie@seniorenraadtilburg.nl
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Onderstaand activiteitenoverzicht vindt u ook op onze website; klik hier. Daarin vindt u dan 
ook alle links naar verdere informatie, zodat u snel bij de gewenste gegevens bent.  
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Datum Tijd Activiteit – organiserende instelling 

12 september 19.30 u – 21.30 u Café Brein in MFA De Poorten 

13 september 14.00 u ‘Todos lo saben’ in wijkcentrum De Heyhoef 

14 september 20.00 u ‘Todos lo saben’ in wijkcentrum De Heyhoef 

15 september 16.30 u Bachcantates in de Broekhovense kerk 

18 september 09.30 u – 16.00 u TOG scootmobielcursus in MFA Zuiderkwartier 

19 september 10.00 u – 13.00 u Oogcafé in Boerke Mutsaers 

19 september 14.00 u – 16.00 u 
Positieve gezondheid ‘Langer thuis wonen’ in MFA ’t 
Kruispunt 

20 september 19.30 u ‘Girl’ in MFA Het Spoor 

21 september 20.30 u 
‘King of the World’ in wijkcentrum De Heyhoef, 
voorprogramma ‘Ramblin’Dog’ 

22 september 11.30 u Afrokoor ‘Cunene’ in CC De Schalm Berkel-Enschot 

22 september 15.00 u 
Presentatie ‘Reeshof’ van lettertype TilburgSans in 
wijkcentrum De Heyhoef 

25 september 19.30 u ‘Colette’ in CC De Schalm Berkel-Enschot 

26 september 14.30 u ‘The Leisure Seeker’ in wijkcentrum De Heyhoef 

26 september 19.30 u – 22.30 u ‘Nabuco’ van Verdi in wijkcentrum De Symfonie 

28 oktober 21.00 u ‘Explosion Rockets’ in wijkcentrum De Heyhoef 

 1 oktober 14.00 u ‘Downtown Abbey’ in bioscoop Euroscoop 

 3 oktober 19.30 u ‘The Glass Castle’ in wijkcentrum ‘t Sant 

 4 oktober 20.00 u Mantra zingen in de Hasseltse Kapel 

 5 oktober 10.00 u – 16.00 u 60+ beurs in Euroscoop 

 6 oktober 15.00 u – 18.00 u Muziekfabriek in wijkcentrum De Heyhoef 

 8 oktober 19.30 u – 21.30 u Alzheimercafé 

 8 oktober 20.15 u ‘La Sfera Armanisia’ concert in de Hasseltse Kapel 

11 oktober 19.30 u ‘Green Book’ in MFA De Poorten 

11 oktober 14.00 u ‘A Star is born’ in wijkcentrum De Heyhoef 

12 oktober 20.00 u ‘A Star is born’ in wijkcentrum De Heyhoef 

13 oktober 15.00 u – 18.00 u ‘Rockband The Indeps’ in wijkcentrum ‘t Sant 

17 oktober 14.00 u – 16.00 u 
Positieve gezondheid ‘Zaken regelen’ in MFA ’t 
Kruispunt 

17 oktober 19.00 u ‘La Bohème’ van Puccini in bioscoop Euroscoop 

24 oktober 19.30 u – 22.30 u ‘Ernani’ van Verdi in wijkcentrum De Symfonie 

27 oktober 10.00 u – 16.00 u Rommelmarkt in wijkcentrum De Heyhoef 

30 oktober 19.30 u ‘Becoming Astrid’ in CC De Schalm Berkel-Enschot 

31 oktober 19.30 u – 21.30 u NAHtuurlijk in De Driehoek (Reeshof) 

https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/269-activiteitenoverzicht-09-2019
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Hebt u wat moeite met het lezen van de nieuwsbrief op de computer? Wilt u grotere letters 
dan kunt u op uw computer rechtsonder, naast 100%, de cursor op het balletje plaatsen en 
naar rechts schuiven. De letters worden dan groter. 
            home 

Alle genoemde links van websites en mailadressen kunt u activeren door er met de 
linkermuisknop op te klikken (+ Controltoets indrukken). U hoeft dus niets over te tikken. Dit is 
een voordeel voor u.         home 

 
In mijn laatste voorwoord heb ik aangegeven dat de inspanningen om de 
seniorenbelangen bij de gemeente op de agenda te krijgen, resultaat 
afwierpen. Ook onze nieuwe wethouder Rolph Dols heeft aangegeven dat 
hij zich wil inzetten om een stevig senioren-/ouderenbeleid te ontwikkelen. 
De eerste verkennende gesprekken hebben reeds plaats gevonden. 
 
Verder lezen? Klik hier voor de volledige tekst op blz. 12. 
          home 
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Datum Tijd Activiteit – organiserende instelling 

 7 november 19.30 u ‘God only knows’ in wijkcentrum ‘t Sant 

 8 november 14.00 u ‘The Dark Horse’ in wijkcentrum De Heyhoef 

 8 november 19.30 u ‘Beautiful Boy’ in MFA De Poorten 

 9 november 20.00 u ‘The Dark Horse’ in wijkcentrum De Heyhoef 

10 november 15.00 u – 18.00 u ‘The DeFenders’ in wijkcentrum ‘t Sant 

10 november 16.30 u Bachcantates in de Broekhovense kerk 

12 november 19.30 u – 21.30 u Alzheimercafé 

12 november 20.15 u 
‘Trauermusik’ uit de 17

e
 en 18

e
 eeuw, concert in 

de Hasseltse Kapel 

21 november 14.00 u – 16.00 u 
Positieve gezondheid ‘Slapeloosheid&Leefstijl’ in 
MFA ‘t Kruispunt 

21 november 19.00 u 
‘Anna Bolena’ van Donizetti in bioscoop 
Euroscoop 

21 november 19.30 u – 21.30 u Café Brein in MFA De Poorten 

12 december 19.30 u – 21.30 u NAHtuurlijk in De Driehoek (Reeshof) 
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Als uw naaste na een periode van thuis zorgen 
verhuist naar een verzorgings-/verpleeghuis kunnen 
er veel vragen, zorgen en/of emoties ontstaan. 
Daarom is er iedere eerste donderdag van de maand 

van 10.00 – 12.00 uur een ontmoetingsmoment voor mantelzorgers met een naaste in een  
verzorgings-/verpleeghuis. Te beginnen op 5 september. De locatie is wijkcentrum ’t Sant, 
Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg. 
 
Tijdens de ontmoeting gaan we in op vragen als: 
 Hoe gaat u om met de nieuwe situatie? 
 Hoe laat u de zorgorganisatie voor uw partner zorgen? 
 Hoe gaat u om met eventuele schuldgevoelens? 
 Hoe gaat u nu om met uw naaste? 
 Hoe werkt u (opnieuw) aan sociale relaties? 
 Hoe zoekt u vrijetijdsbesteding? 
 
Door tijdig te praten over de (zorg)situatie en andere ervaringen te horen, voelt u zich mogelijk 
emotioneel en/of praktisch gesteund. 
Mocht u graag in contact willen komen, u bent van harte welkom! U kunt voorafgaand bellen of 
mailen. Contactpersoon: Evy van Riel evyvanriel@contourdetwern.nl, tel.: 06-12477649. 
             home 

Het aantal ouderen boven de 75 jaar groeit in rap tempo. Steeds 
meer ouderen willen lang thuis blijven wonen in hun vertrouwde 
buurt. Meestal gaat het goed, maar soms is een steuntje in de rug 
nodig. Samen met bewoners willen we nadenken wat er nodig is nu 
en in de toekomst. Binnen project Fijn Thuis geven we dit handen en 
voeten en gaan we dus concreet aan de slag. 
 
Verder lezen? Klik hier.      home 

 
Al eerder hebt u over dit project kunnen lezen in onze 
Nieuwsbrieven. Kunt u zelf geen huisdier (meer) houden en wilt u 
toch graag af en toe met bijvoorbeeld een hond gaan wandelen of 
spelen en u woont in Tilburg, dan komt u in aanmerking voor bezoek 
van een vrijwilliger. Omdat er steeds nieuwe mensen behoefte 
hebben aan deze service, vindt u hier nogmaals de gegevens om u 
aan te melden.  
 

Zowel mensen die graag af en toe contact met een huisdier willen als vrijwilligers die zich met 
hun huisdier aanmelden om op bezoek te gaan, kunnen terecht bij 
adviespunt@contourdetwern.nl of tel.: 013-5498646. 
             home 
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Mantelzorg is zwaar, dat staat buiten kijf. Maar in uw eigen omgeving is 
daar niet altijd oog voor. Dan is het prettig om in contact te komen met 
lotgenoten en mantelzorgconsulenten. Die consulenten van 
ContourdeTwern hebben al een planning gemaakt van bijeenkomsten 
voor mantelzorgers voor de rest van dit jaar. Zorgt u voor een partner met 
Parkinson, dementie of niet-aangeboren hersenletsel, of hebt u een 

partner of ouder in een verzorgings-/verpleeghuis, dan kunt u op diverse plaatsen in Tilburg 
terecht om uw ervaringen te delen. Ook is er de mogelijkheid om als mantelzorger algemeen 
met andere mantelzorgers te spreken en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Tenslotte is er 
ook aandacht voor ontspanning: een muzikale middag en een feestelijke dag van de 
mantelzorg staan ook op de planning. Wilt u dat overzicht? Klik hier. 
             home 

 
Elke donderdag van 13.30 uur – 15.00 uur is er vrije inloop voor ouderen in 
MFA De Poorten. Deze is bedoeld voor ouderen die even weg van huis 
willen en onder het genot van een kopje koffie een praatje willen maken met 
leeftijdgenoten. Het gaat om de gezelligheid! Maar de aanwezige 
vrijwilligers lenen ook hun luisterend oor en komen in actie waar dat nodig 
blijkt. Meer weten? Sonja Havens is contactpersoon:     

           sonjahavens@contourdetwern.nl of tel.: 06-20590811. 
             home 

Raakt u het overzicht kwijt van al die paperassen en formulieren? Hebt u zich daar nog nooit 
mee bemoeid, maar moet u dat ineens wel? U kunt dan een beroep doen op de 
Thuisadministratie van ContourdeTwern, die in samenwerking met Humanitas vrijwilligers 
beschikbaar heeft om uw (financiële) administratie weer op orde te krijgen. Ook kunt u een 
beroep doen op de Formulierenhulp in diverse wijkcentra. Het gaat dan bijvoorbeeld over 
aanmelding voor de Meedoenregeling, aanvragen van toeslagen of een uitkering of 
kwijtschelding van (gemeentelijke) belasting. U kunt terecht in de volgende wijkcentra: zuid: De 
Spijkerbeemden, noord: De Ypelaer, oud-zuid: MFA Zuiderkwartier, oud-noord: MFA De 
Poorten, west: MFA ’t Kruispunt en de Reeshof: Buurtpunt Borculolaan. Vragen? Stel ze aan 
www.thuisadministratie@contourdetwern.nl of bel het AdviesPunt, tel.: 013-5498646. 
             home 

Op de website www.wehelpen.nl/tilburg kunt u terecht met een hulpvraag 
voor informele hulp, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen, de 
hond uitlaten of gewoon voor een praatje.  
Maar voor sommigen is deze digitale weg niet de meest geschikte. Daarom 
is ContourdeTwern dit jaar ontmoetingspunten gestart, samen met 
Stadstuin Theresia en wijkcentrum Het Spoor.  

Voor vragen over informele hulp kunt u in Stadstuin Theresia terecht elke dinsdag van 11.00 
uur – 12.30 uur. Wijkcentrum Het Spoor is hiervoor open op vrijdag van 10.00 uur - 12.00 uur. 
Vragen? Mail naar janniehaverkamp@contourdetwer.nl of bel: 013-5421664 of 06-26471168. 
             home 
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Iedere donderdag tussen 12.00 - 14.00 uur 
verse soep voor 1,50 euro in Wijkcentrum 
Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 Tilburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     home 

 
 
 

Hebt u wat tijd over? Vele organisaties kunnen uw inzet heel goed gebruiken. Voor uzelf heeft 
het ook voordelen om vrijwilligerswerk te doen. Uit onderzoek blijkt dat vrijwillgers hun 
vrijwilligerswerk doen omdat ze het gewoon leuk vinden. Ze waarderen het contact met 
anderen, ze leren iets nieuws en krijgen nieuwe inzichten. Daarnaast vinden ze het fijn om 
door vrijwilligerswerk te laten zien dat het belangrijk is om anderen te helpen. Zij krijgen er zelf 
ook een goed gevoel van. Je inzetten als vrijwilliger draagt zo in belangrijke mate bij aan het 
eigen geluksgevoel. 
  
Er is een concreet en heel divers aanbod voor vrijwilligerswerk. U kunt bijvoorbeeld Tilburgs 
maatje worden. U wordt dan gekoppeld aan een Tilburger die contact met u goed kan 
gebruiken. U ondersteunt bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen met raad, een eenzame 
buurtgenoot met een luisterend oor, of u helpt bijvoorbeeld met de administratie. Dat ligt ook 
aan uw eigen voorkeur voor uw vrijwillige taak.  
 
Verder lezen? Klik hier.          home 
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Soepmiddag wijkcentrum De Heyhoef 

https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/vrijwilligers-gevraagd
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Zoals elk jaar organiseert het Tilburgs Overleg 
Gehandicaptenorganisaties ook dit najaar een scootmobielcursus 
Deze is op woensdag 18 september van 9.30 tot 16.00 uur. Ditmaal 
vindt de cursus plaats in MFA Het Zuiderkwartier in Tilburg-Zuid. 
De cursus bestaat uit een theorieles en een praktijkgedeelte.  
 
Tijdens de theorieles krijgen de deelnemers uitleg over de 

specifieke verkeersregels voor gebruikers van de scootmobiel. Door een deskundige 
medewerker van Medipoint wordt de techniek van het hulpmiddel belicht en krijgen de 
deelnemers advies over de juiste zithouding. 
 
Het praktijkgedeelte bestaat uit een behendigheidsparcours en een rit door Tilburg-Centrum/
Zuid. Deelnemers leren zodoende onder ervaren begeleiding veilig deel te nemen aan het 
verkeer. Geoefend wordt met verkeersdrukte, het nemen van kruisingen, het op- en afrijden 
van trottoirs, en het omgaan met obstakels op de weg. Ook het op tijd kunnen stoppen is een 
belangrijk onderdeel.  
 
De cursuslocatie is: MFA Het Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38 in Tilburg. De eigen bijdrage 
van de deelnemer bedraagt € 5,--. 
 
Deze cursus wordt geïnitieerd en ondersteund door 
de gemeente Tilburg die op haar beurt weer aanhaakt 
bij de provinciale campagne ‘Nul verkeersdoden in 
Brabant’. 
Opgeven voor de cursus kan via (013) 468 61 65.       home 

Bron: IkWoonLeefZorg 
 
Het wordt steeds drukker op de weg. Ook op de fiets merkt u dat. 
Kent u als fietser de belangrijkste verkeersregels? En wist u dat 
fietsen met een mobiele telefoon vanaf 1 juli 2019 een flinke boete 
kan opleveren? 
 

Juist als het drukker wordt op de weg, is het belangrijk dat u de regels kent. Zo kunt u veilig 
aan het verkeer blijven deelnemen, ook op de fiets. Bovendien zit u zekerder op het zadel als 
u de regels kent. Voor een overzicht van de regels klik hier. 
             home 

 

Wilt u uw geheugen fit houden? Dan kunt u iedere woensdag terecht in 
wijkcentrum ’t Sant. U oefent onder begeleiding van vrijwilligers en 
professionals met het kortetermijngeheugen in een gezellige sfeer en u wisselt 
ervaringen uit. U kunt zo binnenlopen zonder u vooraf aan te melden. De groep 
bestaat uit maximaal twaalf personen. 
 
Meer weten? De contactpersoon is Evy van Riel: 
evyvanriel@contourdetwern.nl of tel.: 0134671926.             home 

Nieuwsbrief SeniorenRaad Tilburg                     Jaargang 4 nummer 1 editie september 2019    
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AutoMaatje is het landelijke project om ouderen uit hun isolement te 
halen en te houden. Nederland telt ruim vier miljoen ouderen. Een 
kwart daarvan voelt zich weleens eenzaam. Dat komt vooral omdat ze 
minder mobiel zijn. Ook in Tilburg raken steeds meer mensen 
geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar 
buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds 
beperkter worden. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij – tegen een 
kleine onkostenvergoeding – weer meedoen in de maatschappij. 

 
Verder lezen? Klik hier.          home 

 
 
Altijd gehockeyd, maar geen actief lid van een club meer? Blijft het 
toch kriebelen om de stick ter hand te nemen? U kunt terecht bij ‘De 
zestigplussers’, een hockeyclub voor vitale ouderen met zo’n 550 
leden. Menig oud-international en oud-bondsscheidsrechter is ook lid. 
Doel van de club is een leven lang hockey aanbieden. 
De club is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.  
 

In het zomerseizoen zijn er iedere twee weken door het land wedstrijddagen voor onderlinge 
wedstrijden. Ook treedt de bond internationaal (voor de Europese en Wereld Cup) in het krijt 
in verschillende leeftijdscategorieën! Zin gekregen om mee te doen? Kijk op 
www.dezestigplussers.nl voor meer informatie.       home 
 

Elk jaar organiseert een groep enthousiaste vrijwilligers en ContourdeTwern de 60+ beurs 
Tilburg. Dit jaar wordt die gehouden op zaterdag 5 oktober in de hal van Euroscoop. 
De 60+ beurs Tilburg is het grootste (gratis) evenement voor 60-plussers in de regio en biedt 
aan ruim 4000 bezoekers een keur aan mogelijkheden; amusement, ontmoeting, informatie 
over nieuwe ontwikkelingen en voordeel. Voor ieder wat wils....maar vooral een gezellig dagje 
uit! Kik hier voor de laatste informatie. 
             home 
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ContourdeTwern brengt mensen al jaren bij elkaar door het 
organiseren van activiteiten, zoals de Vriendschapsbank, 
contactcirkels voor weduwen en weduwnaars en het 
Maatjesproject. Het ontmoeten van anderen en het delen van 
lief en leed draagt aanzienlijk bij aan het gevoel van welzijn. 
Maar weer thuis op de bank missen veel mensen toch die ene 
speciale persoon. Daarom gaan ze nu een stapje verder. 
 

Geïnspireerd door het ludieke tv-programma ‘First dates’ is ContourdeTwern al een paar 
maanden geleden gestart met SamenDeten. Deelnemers krijgen in wijkcentrum Het Spoor de 
mogelijkheid om onder het genot van een gezellig etentje een toekomstige partner te 
ontmoeten. 
 
Initiatiefnemers Bob en Annemarie: “We willen mensen die op zoek zijn naar een relatie de 
mogelijkheid geven om op een laagdrempelige en veilige manier kennis te maken met 
anderen. We zijn geen relatiebureau, en we bieden geen garanties. Enthousiast zijn we wel, 
want we spelen hiermee echt in op een behoefte!” 
 
Meedoen? Aanmelden kan via Annemarie Vermeulen (06-45133696 of 
annemarievermeulen@contourdetwern.nl of Bob Legius (06-52613015 of 
boblegius@contourdetwern.nl. Deelnemers krijgen na aanmelding een formulier toegestuurd, 
met het verzoek dit in te vullen en te voorzien van een pasfoto. Vervolgens volgt een 
intakegesprek met een SamenDeten-medewerker. Bent u een geschikte kandidaat, dan gaan 
ze voor u op zoek. Zodra er een match is, worden beide personen uitgenodigd en volgt het 
diner (op eigen kosten). Iedereen mag zich aanmelden, jong en oud.   home 

De stichting ‘Stoute Schoenen’ organiseert in Tilburg 
en omgeving actieve en originele kunstworkshops voor 
ouderen.  
 
Op leeftijd, dus klaar voor de bingo? "Welnee!" vindt 
projectleider Jessica Donders. "Er zit nog zoveel 
ambitie in onze 60-plussers, daar valt nog een hoop 
kunsttalent in te ontdekken, hoor." 
 

De stichting hoopt met de workshops de deelnemers creatief uit te dagen, ook als ze daar 
eerst even een drempeltje voor over moeten. "Maar ook daar zijn we voor," stelt Jessica 
Donders, "we heten niet voor niets Stoute Schoenen." Een mooie bijkomstigheid blijkt dat de 
deelnemers niet alleen iets nieuws leren, maar hierdoor ook makkelijker openstaan voor 
bijvoorbeeld nieuwe contacten. 
 
Jessica Donders heeft haar initiatief inmiddels in meer wijken uitgezet, in nauwe 
samenwerking met ContourdeTwern en Bibliotheek Midden-Brabant. In het najaar start een 
kunstprogramma in Tilburg Zuid, wijkcentrum Koningshaven. 
 
Meer informatie over de workshops is te vinden op de website www.stouteschoenen.com. 
 
             home 
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ContourdeTwern organiseert in samenwerking met de 
GGD, De Wever, Thebe en Dementievriendelijk een 
reeks van drie maandelijkse middagbijeenkomsten 
over positieve gezondheid. Gezondheid gaat over veel 
meer dan niet ziek zijn. Met positieve gezondheid gaat 
u kijken naar hoe ú uw gezondheid ervaart op 
verschillende vlakken, ook als mantelzorger. 
 
In een reeks van drie thema’s komen verschillende 
kanten van gezondheid aan bod. Donderdag 19 
september: ‘Langer thuis wonen’, met sprekers en een 
informatiemarkt over: sociale contacten, technische 
innovaties en zorg. 
 
Donderdag 17 oktober is het thema: ‘Zaken regelen, 
wie kan ik vertrouwen?’. Op donderdag 21 november 
gaat het over: ‘Slapeloosheid &Leefstijl’. 
 
De bijeenkomsten worden gehouden in MFA ’t 

Kruispunt, Sinopelstraat1, Tilburg van 14.00 uur – 16.00 uur. Entree is gratis, de koffie staat 
klaar. Vragen? U kunt bellen met Marlies Lutke: 06-1364 5395.    home 

Wist u dat Tilburg een eigen lettertype heeft? TilburgSans. Behalve dat u die letters dun, 
gewoon of dik kunt downloaden, hebben de makers nog een mogelijkheid ingebouwd met iets 
dat typisch Tilburgs is. Typt u bijvoorbeeld het woord ‘schouwburg’ in dat lettertype dan 
verschijnt er een afbeelding, pictogram genaamd, van de schouwburg. Zo zijn er al 123 
pictogrammen opgenomen. Allemaal van karakteristieke plaatsen of mensen uit Tilburg. 
En nu is dan de Reeshof aan de beurt. Zondag 22 september om 15.00 uur wordt het deel 
'Reeshof' van het Tilburgse lettertype onthuld; verdere info volgt nog via de wijkraadsite 
https://www.wijkraadreeshof.nl/. Wilt u het lettertype bekijken en gratis downloaden? Dat kan 
hier: www.tilburgsans.nl/nl/downloadans/        home 

Op donderdagmiddag 26 september is er een speciale voorstelling van de 
film The Leisure Seeker. Toegang gratis. Deze film wordt vertoond in het 
kader van ‘Dementie en nu....?’ 
Zorgen voor iemand met dementie? Zorgen voor jezelf! Zorgen voor een 
goede en veilige samenleving in de Reeshof! Hier hebben we elkaar voor 
nodig. Daarom deze filmmiddag in samenwerking met bibliotheek Heyhoef, 
KBO Reeshof, ContourdeTwern en de Geheugenwinkel. Tevens is de 
collectie in de Dementheek aangevuld met dementievriendelijke spellen. 
Voorstelling van 14.00 - 17.30 uur in wijkcentrum Heyhoef. 
 14.00 uur Inloop 
 14.30 uur Start film 

          16.30 uur Halima Ozen gaat met u in gesprek over de film 
          17.00 uur Napraten met kopje koffie 
          17.30 uur Einde 
Hierbij zijn? Reserveer een gratis plekje via heyhoef@bibliotheekmb.nl    home 
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Vanaf zondag 6 oktober gaat de Heyhoef Muziekfabriek van start met 
maandelijkse muziekmiddagen, steeds op de eerste zondag van de 
maand van 15.00 uur – 18.00 uur.  
 
Toegang gratis.  
 
Muzikanten van allerlei genres, pluimage en kundigheid kunnen zich 
aanmelden om hun instrumentale of vocale talenten te laten horen.  
 
Voor meer informatie klik hier. 
 
 
         home 

 
Op zondag 27 oktober wordt er in wijkcentrum De Heyhoef van 10.00 
uur – 16.00 uur een rommelmarkt gehouden. Zin om je zolder of kelder 
op te ruimen en de spullen te koop aan te bieden? Reserveer dan een 
grote (€ 7,00 80 x 140 cm) of kleine (€ 5,00 70 x 120 cm) tafel.  
 
Inschrijven bij de receptie van het wijkcentrum. Bij aanmelding meteen 
afrekenen en contract ondertekenen. 
 
             home 
 

 

Kent u 65-plussers die kennis willen maken met de 

OpStapbus  ? Dan kunt u hun eenmalig een cadeaubon 

  t.w.v. twintig euro aanbieden! Nieuwsgierig hoe? 
We merken dat we een aantal senioren in mindere mate 

bereiken met de OpStapbus  . 
 

Zo bereiken we slechts een heel klein percentage van het totaal aantal 65-plussers in de 
gemeente met een indicatie voor een Meedoenregeling. Ook wordt opgemerkt dat velen een 
steuntje in de rug nodig hebben om van dit aanbod daadwerkelijk gebruik te maken. We 
hebben behoorlijk veel inschrijvingen (momenteel 665), maar velen maken na inschrijving 

vervolgens toch geen gebruik van de OpStapbus   (drempelvrees?). 
 
Verder lezen? Klik hier.          home 
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Als u op de link klikt komt u bij de uitgebreide beschrijving van onze 
tips.  
 Houdt u van spelletjes spelen of puzzelen op de computer of 
mobiele telefoon? Kijkt u dan eens bij onze Vrije tijd tips over Plezier op 
de computer of mobiele telefoon. 
 Trekt u er graag op uit, dan kunt u met de OpStapbus mee. Die 
maakt ritten van supermarkt tot terras en van bezienswaardigheid tot 

muziekuitvoering. Er zijn in Tilburg diverse mogelijkheden om activiteiten buitenshuis te 
ondernemen zonder dat u al te veel geld kwijt bent. 

 Wilt u voor weinig geld uit eten in gezelschap van anderen? Resto VanHarte biedt volop 
mogelijkheden. 

 Gaat u graag goedkoop en dichtbij huis naar de film? Steeds meer wijkcentra vertonen 
interessante nieuwe en soms ook wat oudere films. Maar u kunt ook altijd nog terecht in 
Euroscoop. Pathé heeft helaas het 50PLUS-programma beëindigd. Voor het overzicht: 
klik hier.  

 Ook in de Hasseltse kapel en in cultureel centrum De Schalm in Berkel-Enschot zijn er 
boeiende optredens. Ook kunt u een concert van de Stichting Bachcantates gaan 
beluisteren. Voor operaliefhebbers is er veel te genieten in wijkcentrum de Symfonie en 
in Euroscoop. Kijk daarvoor op de website. Ook in Pathé worden opera’s vertoond, maar 
nauwelijks in Tilburg, helaas. Wel zijn de toegangsprijzen voor een operavoorstelling in 
de commerciële bioscopen, Euroscoop en Pathé, flink aan de prijs, ook al is er senioren 
korting. 

 Voor niet-klassieke muziek kunt u terecht in wijkcentrum ’t Sant of De Heyhoef. Wilt u 
alle tips en het uitgebreide programma lezen? Klik hier.     home 

Ook voor het uitgebreide programma van de cafés speciaal klikt u op deze link. Dan krijgt u 
het overzicht te zien van het Alzheimercafé, de NAHcafés, het mantelzorgcafé en het oogcafé 
voor mensen met een visuele beperking.       home 

 In mijn laatste voorwoord heb ik aangegeven dat de inspanningen om de 
seniorenbelangen bij de gemeente op de agenda te krijgen, resultaat afwierpen. Ook onze 
nieuwe wethouder Rolph Dols heeft aangegeven dat hij zich wil inzetten om een stevig 
senioren-/ouderenbeleid te ontwikkelen. De eerste verkennende gesprekken hebben reeds 
plaats gevonden. Binnenkort vervolgen we deze. De SeniorenRaad zal zich daarin sterk 
maken om de meest urgente thema's op de agenda te plaatsen en ervoor te zorgen dat het 
niet alleen bij woorden blijft maar dat er ook actie volgt. De belangrijkste thema’s zijn wat ons 
betreft: eenzaamheid, dementie, wonen en woonomgeving en mantelzorg. 
 De komende periode is enorm belangrijk omdat dan de afspraken gemaakt gaan 
worden voor de gemeentebegroting van 2020. Duidelijk aanwijsbaar zullen daarin middelen 
moeten worden opgenomen, die de uitvoering van het beleid op die thema’s mogelijk maken. 
U kunt ervan verzekerd zijn dat de SeniorenRaad alles in het werk zal stellen om te realiseren 
dat er concrete doelen met bijbehorende bedragen op die begroting komen te staan. 
 Ook onze pogingen om ons bestuur uit te breiden gaan beloond worden. Nellie 
Overbeek heeft laten weten dat ze tot het bestuur wil toetreden. Ook zijn er nog gesprekken 
met andere kandidaten. Kortom, er is veel dynamiek in de SeniorenRaad. Dat willen we ook 
om op passende wijze aan de ontwikkelingen ten behoeve van de senioren/ouderen in Tilburg 
te kunnen blijven deelnemen. 
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