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TILBURG

Op een parkeerterrein aan de
Trouwlaan in Tilburg zijn zater-
dagnacht rond 03.15 uur vier au-
to’s door brand vernield.
Volgens de brandweer is het
vuur vermoedelijk ontstaan in of
rond een BMW. Toen die auto in
brand vloog, sloegen de vlam-
men over naar de auto’s die er-
naast geparkeerd stonden.
Twee auto’s kunnen als verloren
worden beschouwd. De overige
twee voertuigen raakten fors be-
schadigd.
De oorzaak is nog niet duidelijk
en wordt nader onderzocht. Er
zijn nog geen sporen van brand-
stichting aangetroffen.

MENSEN▼

TILBURG/GOIRLE
De Goirlese burge-
meester Mark van
Stappershoef heeft
afgelopen zaterdag
in Tilburg een ko-
ninklijke onderschei-
ding uitgereikt aan
Chris de Brouwer.
De Goirlenaar is lid
van de vrijwillige
brandweer.
De Brouwer werkt
sinds september
1992 bij de vrijwilli-
ge brandweer, team
Goirle.
Als vrijwillig brand-
weerman heeft hij
zich gedurende een

periode van ruim 24
jaar sterk gemaakt
voor de openbare vei-

ligheid in de eigen
woonplaats en direc-
te omgeving.
Binnenkort stopt hij
met zijn brandweer-
activiteiten om zich
meer te kunnen toe-
leggen op zijn eigen
bedrijf.
De onderscheiding
is zaterdagavond tus-
sen 20.00 en 20.30
uur uitgereikt tij-
dens de jaarlijkse
korpsavond van de
brandweerteams uit
Goirle en Riel.

Brand verwoest
auto’s Trouwlaan

Andrea van Dael
Tilburg

C
onvivio Zorg voor Oude-
ren bestaat vijf jaar en
daarom trakteert de or-
ganisatie Tilburg op een
gratis magazine. In

LEEF! staan ouderen met dementie
en hun mantelzorgers centraal.
Elleke Inderfurth (56) van Convivio,
een dagbestedingscentrum en klein-
schalige woonvorm voor demente-
renden, zegt daarover: ,,Het blad
biedt informatie over de laatste
stand van zaken rondom therapie,
voeding en zorg voor mensen met ge-
heugenproblemen. Maar ook per-
soonlijke verhalen die mensen met
dementie een gezicht geven.”

Zo schetst één artikel hoe een
kleindochter langzaamaan leerde be-
grijpen hoe haar opa weer het kleine
Theootje van weleer werd. Enkele ci-
taten: ‘Eigenlijk kwam uit mijn opa
het kleine Theootje van ooit. (...) De
zorg voor mensen met geheugenpro-
blemen vraagt om toe te staan dat de-
ze mensen veranderen en dat dit he-
lemaal oké is. Het vraagt ook om
‘pijn toestaan’ en het erkennen dat je
verliest hoe een persoon was’.

Ook zijn er tips voor mantelzor-
gers: waar kun je rustig eten met je
dierbare en waar is het prettig wan-
delen. Er staan veel foto’s in, zodat
ook mensen met dementie zelf van
het blad kunnen genieten.

Betty Mol van Charante (43) heeft
handen van dementerenden gefoto-
grafeerd voor LEEF! ,,De meeste men-
sen met dementie maken contact
met hun handen. In mijn artikel
schets ik de kracht van de aanraking.
Voor de foto’s maakte ik ook contact.
Dementerenden verdienen aandacht

vanuit het hart.” Mol van Charante
lardeert haar artikel met gedichten:
‘Weet je nog van toen/ jouw handje
in mijn hand. Ik die jou
beschermde/ en nu de andere kant.’

Ervaringen
Deze zaterdagmiddag is het blad ge-
lanceerd tijdens een feestje ter gele-
genheid van het 5-jarig jubileum van
Convivio. De Tilburgse Els Schots
(62) ontvangt samen met de andere
aanwezigen een exemplaar. Schots is
mantelzorger van Sindy Bootsma
(84), die bij Convivio dagbesteding
kreeg. Bootsma somt op wat ze heeft
gedaan: ,,Kruiswoordpuzzelen; een
herfststukje maken...” Schots: „Het is

Dementerenden
verdienen
aandacht vanuit
het hart

--- Betty Mol van Charante

Brandweerman onderscheiden

� Nelis van den Hoven en de Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit
Loon op Zand zijn onafscheidelijk. FOTO JORIS BUIJS/BEELD WERKT

Hoe opa weerNelis van den Hoven is 80 jaar
lid van Koninklijke Sophia’s Ver-
eeniging. Een unicum in Bra-
bant.

Andrea van Dael

De 93-jarige Nelis van den
Hoven uit Loon op Zand
kreeg gisteren een zilve-

ren medaille uit handen van mu-
ziekbond KNMO. Hij is 80 jaar lid
van Koninklijke Sophia’s Vereeni-
ging.

Hij weet nog hoe hij zich in
1936 voelde toen hij als lid werd
aangenomen. ,,Ik was heel blij als
klein menneke bij de harmonie.
Er waren nog een paar jonge le-
den, maar die leven nu niet
meer.” Zijn vader was bari-
ton-saxofonist bij Sophia, maar
Van den Hoven werd tamboer.
,,Vanaf mijn derde trommelde ik
al op pannen, dus de keuze was
snel gemaakt.”

Op zijn zestiende verruilde hij
zijn trommel voor de pauk en hij
was fanatiek. ,,Ik wilde geen repe-
titie missen.” In 1955 werd een
drumband toegevoegd aan de har-
monie en Van den Hoven werd
tambour-maître; de tamboer die
voorop loopt. ,,Tot 1981 deed ik
dat. Mooi om als harmonie over
straat te gaan.”

Daar bleef het niet bij. Sophia

wilde ook uitbreiden met een ma-
jorettekorps en Van den Hoven
leerde de majorettes pasjes. ,,Tja,
ik had een goed maatgevoel en
vond het vanzelfsprekend om de
pasjes in te brengen. Mijn vrouw
ontwikkelde de kleding, ik maak-
te de laarzen. Omdat wij aan het
hoofd stonden van het korps wer-
den we een beetje de vader en
moeder van de meiskes. Onze
dochter werd miss-majorette.”

Dansen
Van den Hoven, die sinds vijftien
jaar erelid is, heeft mooie herinne-
ringen. ,,Zoals carnaval in onze
tijd. Sophia’s Vereeniging had een
eigen prins en een eigen raad van
elf. We dansten en zongen met al-
le leden.” En ook de jaarlijkse
staatsiedagen zitten nog in zijn
hart. ,,Eerst naar de mis, dan bla-
zen in de straten en ‘s avonds
feest. Mooi hé. Op die dagen wa-
ren ook de onderscheidingen zo-
als vandaag.” Sinds vijftien jaar
zijn er geen staatsiedagen meer.
,,Sophia’s Vereeniging is nu meer
een concertharmonie.” Dat be-
treurt Van den Hoven soms. ,,Het
harmonieorkest met drumband
en majorettekorps was dertig me-
ter lang! Zo mooi in de straten..”

Anderzijds juicht hij toe dat er
zoveel (jone) leden zijn. ,,De har-
monie in Loon op Zand leeft.”

� Chris de Brouwer
FOTO JORIS BUIJS/BW

DEMENTIE NIEUWE GLOSSY▼’Dat blazen in de
straten, mooi hé’

Deze week ligt in Tilburg een

gratis glossy over dementie in

de schappen: LEEF! Voor

mantelzorgers zeer herkenbaar.

OVERWINTEREN
Luxe 4/5-sterren appartementen

ALGARVE, 15 dagen al vanaf € 495,- p.p.

telefoon:  020-428 05 55
www.girassolvakanties.nl
info@girassolvakanties.nl

girassol
vakanties

Speciaal geselecteerde appartementen in Albufeira,
Portimão, Lagos, Olhão en Monte Gordo! Wij zijn er in
geslaagd 4/5-sterren complexen aan te bieden voor
2-sterren prijzen! Incl. vlucht, transfers en diensten
Girassol reisleiding. Boekt u snel want vol is vol.

style
in travel

onderdeel van:

Kijk op  bd.nl/informatie

De digitale krant 
exclusief voor u 
als abonneeJa!
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fijn om ervaringen van andere man-
telzorgers te kunnen lezen. Je ervaart
vaak een dilemma: doe ik het wel
goed? Dit tijdschrift bewijst dat er
steeds meer erkenning is voor man-
telzorgers.”

Convivio geeft het tijdschrift uit
in eigen beheer en bekostigt het uit
advertenties. Inderfurth: ,,Als we
merken dat er behoefte aan is, gaan
we ermee door. Het onderwerp is im-
mers steeds actueler; in 2040 is er
een verdubbeling van het aantal de-
menterenden.” Een ding staat voor
haar centraal: ,,We benaderen de-
mentie positief. Deze mensen heb-
ben vaak humor; hun remmen zijn
weg, dus ze maken echt contact.”

TILBURG Het full co-
lour-tijdschrift LEEF!,
uitgegeven ter ere
van het 5-jarig be-
staan van Convivio,
heeft een oplage van
1.500 stuks. Medewer-
kers, bewoners en pro-
fessionals hebben er-
aan meegewerkt.
Het blad is verkrijg-

baar bij onder meer
bibliotheken, huisart-
sen en de betere Til-
burgse boekhandels.
Convivio dementie-
zorg biedt sinds vijf
jaar dagbesteding in
Tilburg en heeft er
een kleinschalige
woonlocatie. Convi-
vio komt van het Por-

tugese conviver (sa-
menleven). De regie
ligt zo veel mogelijk
bij de bewoners.
Alzheimer Nederland
schat dat er 300.000
mantelzorgers demen-
terenden helpen.
Naar verwachting
hebben in 2050 5.600
Tilburgers dementie.

Ook medewerkers en bewoners
werkten mee aan tijdschrift LEEF!

kleine Theo werd

� Na de presentatie
van Leef werd het
blad uitgedeeld aan
de aanwezigen.
FOTO JORIS BUIJS/BEELD WERKT

Installatiebedrijf Stewitech legt
het werk aan de woningen in De
Beljaart fase 2 voorlopig hele-
maal stil. Dat betekent dat er
geen onderhoud aan de installa-
ties wordt gepleegd en de rest-
punten nog niet worden afge-
werkt. Dat staat in een brief die
de bewoners donderdag van de
installateur ontvingen.

Halima Özen
Dongen

De gemeente Dongen heeft al eni-
ge tijd een conflict met Stewitech
nadat een second opinion uitwees
dat de taptijd en de individuele re-
geling van de warmte- en koude-
opslag niet naar behoren werkten.
De gemeente stelde het installatie-
bedrijf in gebreke en zoekt een
nieuw bedrijf.

De bewoners zijn het beu. „Nu
zijn wij weer de dupe van een con-
flict tussen de gemeente en de in-
stallateur”, zegt Joop Reinhoudt
van de bewonersdelegatie. Een
jaar geleden lag de delegatie zelf
in conflict met de gemeente om-
dat enkele bewoners niet wilden
tekenen voor de oplevering van de
installatie vanwege mankemen-
ten. Nu, een jaar later, heeft de ge-
meente hetzelfde conflict met de
installateur. „En dat gaat weer
over de rug van de bewoners.” Vol-
gens Reinhoudt zijn er woningen
waar nu al een jaar lang onderde-
len niet afgewerkt zijn.

In de brief schrijft Stewitech dat
het er alles aan heeft gedaan om
tot een oplossing te komen. Maar
dat een door de gemeente opge-
steld rapport tegenstrijdigheden
bevat. Volgens Stewitech verdraait
de gemeente de feiten ten gunste
van de fabrikant Itho Daalderop
waardoor de installateur in een
kwaad daglicht is komen te staan.

De bewoners van de wijk De
Beljaart fase 2 in Dongen hebben
sinds de oplevering in 2008 al te
kampen met problemen rondom
de warmte- en koudeopslag.

Gaten worden 
opnieuw 
geknoopt

3 DAGENSLECHTS 

1. Chloorvrij reinigen en
vlekverwijdering op
plantaardige basis zonder
kleur verlies
2. Reparen en restaureren
3. Afhaal-en leverservice
gratis tot 100 km
4. wij hebben oplossingen
voor ieder tapijt probleem.
Gun uw tapijt een scho
heids behandeling bij ons

SLECHTS 3 DAGEN

Voor Na

Wij garanderen een correcte uitvoering van alle werkzaamheden. Bel ons voor een afspraak.

Mijten Mot Lars

Chloorvrije biologische reiniging & vlekkenverwij-
dering op plantaardige basis zonder kleurverlies.

Wassen en repareren is goedkoper dan een nieuw tapijt

MAANDAG

23
MEI

DINSDAG

24
MEI

WOENSDAG

25
MEI

DONDERDAG

26
MEI

VRIJDAG

27
MEI

2 tapijten laten wassen, en het 
kleinste tapijt wordt 

gratis gewassen! V.a. € 8,90 p/m2

1.  Chloorvrij reinigen en 
vlekverwijdering op 
plantaardige basis zonder 
kleur verlies

2.  Reparen en restaureren

3.  Afhaal-en leverservice 
gratis tot 100 km

4.  wij hebben oplossingen 
voor ieder tapijt pro-
bleem. Gun uw tapijt een 
schoonheidsbehandeling 
bij ons

CARPET - GALERIE - GOIRLE 5051AB Goirle • Tilburgseweg 73 • 06-82210083
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Werk in
Beljaart
voorlopig
gestaakt


