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 Weetjes voor senioren

 Op het eerste gezicht

Wijkbestuur De Noordhoek onderzoekt mogelijkheid
juridische actie tegen gemeente te ondernemen!!!
Het bestuur van Stichting de Noordhoek (wijkbestuur) is begonnen met een juridische actie tegen het voorgenomen besluit van ons buurthuis In De Boomtak en maakt naar een eerste inventarisatie een goede kans.
Het bestuur heeft Mr. Frans
Raaijmakers van het advocatencollectief Wilhelminapark de opdracht gegeven om na te gaan
of er juridische stappen mogelijk
zijn tegen de Gemeente Tilburg
in verband met de eventuele ge-

houd daar hij nog verdere studie
moet verrichten betreffende het
Europese recht.
Ook is het bestuur samen met
een groep wijkbewoners op
zoek naar eventuele alterna-

Via de Twern hebben we om
een overzicht van de uitgaven
en inkomsten gevraagd wat in
eerste instantie geweigerd werd.
Daar vonden ze dat de Twern
geen verantwoording hoefde af
te leggen aan de wijkbewoners
maar aan de Gemeente.
Dus het zal nog een hele klus
worden om alle winst- en verliescijfers boven de tafel te krijgen mede door het feit dat het

wat zijn de werkelijke kosten?
Alles wat in de Boomtak plaats
vindt is ooit door wijkbewoners
op gezet maar de laatste jaren
heeft de Twern zich al deze activiteiten toegeëigend en ook de
daarbij behorende opbrengsten.
Allereerst hebben we nog de
toezegging van de beide wethouders (Marjo Frenk en Marieke Moorman) in het buurtcafé
van januari 2011 dat ons wijkhuis open zou blijven indien er
niet voor goede en betaalbare
oplossingen in onze wijk zorg
gedragen kan worden.
Na de eerste inventarisatie van
de voorstellen van de Twern
moeten wij concluderen dat
hiervan geen spraken is.
Voor sommige activiteiten is het
zelfs de bedoeling dat ze worden overgeheveld naar het Zuiderkwartier of V-69 allemaal ver
van onze wijk vandaan en dus
geen oplossing.
Tevens willen ze een aantal activiteiten overhevelen naar de
Nieuwe stede omdat dit wijkhuis
gewoon slecht draait en
’s-avonds nu geen openstellingen heeft, maar ja daar houdt
de Twern hun kantoor dus zijn
zij er bij gebaat dat dit wijkhuis
wel een volledig program krijgt
ook in de avonduren.
Tevens is de suggestie gewekt
dat we naar de Langestraat
met een aantal activiteiten zouden kunnen maar daar is drie
jaar geleden door Wethouder
Hamming de buurtactiviteiten
weg gejaagd omdat er een andere groepering in het gebouw
moest.

dwongen sluiting.
Mr. Frans Raaijmakers zegt dat
na een eerste studie van de notariële akte waarin de voorwaarden rond de aankoop van het
pand door de Gemeente staan
vermeld hij wellicht een goede
kans ziet om te procederen.
Echter hij zegt dit onder voorbe-

tieve mocht blijken dat ons
buurthuis toch gesloten dient
te worden en we juridisch niets
zouden kunnen ondernemen.
Echter hierbij stuit het bestuur
op een aantal onwelwillendheden van de Twern en de Gemeente Tilburg.

Tilburgse stadsbestuur vindt dat
deze gegevens voor de economische waarde van de wijkhuizen vertrouwelijk zijn uit bedrijfsbelang.

Al met al zijn we op vele fronten
nog bezig en zullen wij ons niet
zomaar naar de slachtbank laten brengen.
Wij hopen U voldoende op de
hoogte te hebben gesteld van
de ontwikkelingen van ons wijkhuis.

Transparantie ontbreekt totaal
bij de Gemeente en de Twern.
Hoeveel vangen ze werkelijk en

Namens het bestuur
François van der Bruggen
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Agenda

NAH-Café

Maandag

Een gelegenheid waar mensen
spontaan lotgenoten/gelijkgestemden kunnen treffen voor
gezelligheid, ontmoeting en
waar je niet steeds uit hoeft te
leggen wat niet aangeboren
hersenletsel is.
Een plek om samen uit te gaan.

14.00-16.00 Bingo elke
		
2e maandag
20.00-22.00 Damclub Den
		
Boomtak
19.30-20.30 Damesgym
19.45-20.45 Yoga

Dinsdag

14.00-15.00 Ouderengym
13.30-14.30 Moedergym
20.00-22.00 Yogales
20.30-22.30 Teken-		
		
schilderclub
20.00-24.00 Biljartclub

Woensdag

13.00-17.30 Biljartclub
13.30-16.00 Trefpunt 		
		
Amarant
14.00-17.30 Volksdansen
20.00-22.30 Volksdansen
18.00-20.00 Eetpunt
20.00-22.00 Djembéles

Donderdag

09.30-10.30 Yoga
11.00-12.00 Yoga
10.00-12.00 50+ groep
13.30-15.30 Bloemschikken
		
1X per 2 weken
13.30-15.30 Teken- en 		
		
schilderclub

Vrijdag

13.30-16.00 Koersbal
19.30-22.30 Disco
		
1X per maand
19.30-22.30 Vrijetijd club in
de Boomtak (1x per maand)

Klussen

Data bijeenkomsten:
Vanaf januari 2010 elke
donderdag om de twee weken.
Het NAH-Café is geopend van
20.00 tot 23.00 uur
Wijkcentrum ‘In de Boomtak’
Telefoon: 013-5430920

Heidi van Tuel,
mantelzorgconsulent
van de Twern.
Spreekuur iedere dinsdag van
14.00-15.30 uur. In samenwerking met huisartsenpraktijk van
dr. Pijman en Huisarts en Co.
In de ruimte van de fysiotherapie Spijkers, Bisschop Zwijsenstraat 35 te Tilburg.
Voor vragen van mantelzorgers,
Familiezorgers en ouderen op
het gebied van: Financiën - Wonen - Zorg en Welzijn
Voor inlichtingen of aanmelden voor genodigden lijst kunt
u contact opnemen met Heidi
van Tuel, 013-5422730 of 0634626878.

In Tilburg bestaat de mogelijkheid bepaalde klussen,
waaronder tuinonderhoud, uit
te laten voeren door medewerkers van Woonzorgservice
in de wijk (WZSW). Hiervoor
wordt een kleine vergoeding
gevraagd, afhankelijk van het
inkomen.
Informatie: WZSW, Schubertstraat 700, 5011 CW Tilburg,
tel: 013-4558731; e-mail
info@woonzorgservice.com;
internet www.woonzorgser
vice.com.

Zwemmen voor zeer
dikke mensen

Openingstijden Wijkcentrum “In de Boomtak”

Het zwemmen wordt gehouden in een besloten zwembad,
zonder inkijk van buitenaf. De
bodem is verstelbaar zodat
het bad goed toegankelijk is.
Er zijn gemeenschappelijke
kleedruimtes (dames en heren
gescheiden), maar eventueel
kunnen doucheruimtes gebruikt
worden voor meer privacy. Het
water heeft een constante temperatuur van ca. 30 graden. In
het bad worden we begeleid
door een fysiotherapeut. Als u
nieuwsgierig bent kunt u een
keer vrijblijvend komen kennis-

Maandag:

13.00 - 24.00 uur

Dinsdag:
		

09.00 - 12.30 uur
13.00 - 24.00 uur

Woensdag: 13.00 - 24.00 uur
Donderdag: 09.00 - 12.30 uur
		
13.00 - 24.00 uur
Vrijdag:
13.00 - 17.30 uur
Bloedprik Post:
Donderdag 09.00 - 10.00 uur

De Nederlandse Obesitas Vereniging organiseert voor zeer
dikke mensen zwemmen met
begeleiding in het zwembad van
Amarant Bredaseweg. De begeleiding is vooral gebaseerd op
het sterk maken en houden van
de benen en niet bedoeld om
af te vallen. Vooral het mobiel
houden van het lichaam staat
voorop.

maken.
Er wordt gezwommen op vrijdag
avond van 20.00 – 21.00 uur
en op dinsdag avond van 20.45
– 21.45 uur.
Indien u interesse heeft kunt u
contact opnemen met;
Willy Schapendonk-Ooms
Tel 06-18663553
dolfijn8@gmail.com

Scootmobiel/fietstocht 2011
Het K.B.O. Broekhoven 1 organiseert op zondag 5 juni een
scootmobiel/fietstocht.
Ook elektrische rolstoelers zijn
van harte welkom.
Deze beide tochten gaan door
de bossen en rustige wegen
waar u lekker van de natuur
kunt genieten. Zowel voor de
scootmobielers en fietsers is de
afstand 25 km.
Na ongeveer 12 km is er een
rustpunt van een uur. Voor de
scootmobielers is er begeleiding
van een volgauto. Er is ook
motor begeleiding voor de afzetting van gevaarlijke oversteek
plaatsen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6.00
per persoon en kinderen € 3.00.
Voor dit bedrag wordt u voorzien
van eten en drinken.
U kunt zich inschrijven tot 20
mei. Voor verder informatie kunt
u contact opnemen met:
Mevr. van Groenendael
Sevenhoekstaat 6
5021 GC Tilburg
Tel: 013-5364880

SpinT over Kleinschalig Ondernemen!
SpinT, hét tijdschrift voor de
Betrokken Tilburger, met onder
andere :
Meet & Greet bij de Boodschappen Plus Bus, Groeibriljant: succesvol werkproject in Noord,
Vagebond laat de honden uit,
Gemeente helpt starters op
weg, De coole combinatie van
SchildersCool, Maskers af bij
het ADHD-café, Creatief ondernemen met Xplore!, Atelier
Famous: Breien voor Warme
Truien Dag
SpinT verbindt, daarom is SpinT
GRATIS! U vindt SpinT in de
bekende displays op meer dan
200 distributiepunten in de stad,
waaronder alle wijkcentra, het
gemeentehuis, de boekhandels,
cafés / restaurants, ziekenhuizen, bibliotheken en bij veel
maatschappelijke, culturele en
zorginstellingen. Neem ‘m mee
en geef ‘m door!
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Bingo
Maandag 11 april 2011.
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is welkom.
Buurtcentrum “In de Boomtak”.

Centrum Jeugd en
Gezin Tilburg
Informatie en ondersteuning
bij opgroeien en opvoeden.
www.jeugdengezintilburg.nl
0800 3 65 65 65 (gratis)
Locaties: Ringbaan West
27 en wijkcentrum de Heyhoef (Kerkenbosplaats 1 in
Reeshof)

Service
De Twern ouderenadviseur
Willeke Sloot voor informatie, advies en bemiddeling
op gebied van wonen, zorg,
tijdsbesteding, financiën en
vrijwilligerswerk. Alle 60+
ers kunnen gratis gebruik
maken van de diensten van
de ouderenadviseur.
Spreekuur in de Boomtak
elke dinsdag van 14.30 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m
donderdag via wijkcentrum
Hoogvenne: 013/5422730
Buurtconciërges: 5166091
Politie: 0900-8844 (algemeen nummer)
Diensten St. Dionisius
’t Heike: Zaterdag: 18.30 uur
Zondag:		
10.30 uur
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BV NOORDHOEK
Team 2 kampioen

Lange tijd zag het er naar uit dat
het derde team van BV Noordhoek het kampioenschap van de
tweede klasse Libre van de door
de TOBO georganiseerde competitie naar zich toe zou halen.
Langzaam bouwde men de

en zag men de verwachte titel
aan de neus voorbijgaan.
Gelukkig bleef het kampioenschap wel binnen onze gelederen, het tweede team nam de
honneurs waar.
Steeds volgend op de tweede
plaats profiteerde men van de
misstappen van het derde team
in de laatste wedstrijden.

In poule B waren dat Carel
Dienjes en Cees Mallens. Carel Dienjes, die, sinds hij een
nieuwe keu heeft en daarbij nog
eens wijze lessen van Leo, sterker is gaan spelen, won de eerste halve finale met overwicht
van Ton Jongbloets.
In de tweede halve finale werd
Cees Mallens door Ad Sup in
17 beurten naar een vernietigende nederlaag gespeeld.
Ook in de strijd om de derde
plaats kon Cees geen potten
breken.
Ton eigende deze zich toe.
De finale bleef tot het einde toe
spannend.
Het was tenslotte Ad Sup, die
na 27 beurten zich de nieuwe
kampioen mocht noemen.
De strijd om de Frans Wentink
bokaal tussen de titelhouder
Hein Staps en de nieuwe kampioen Ad Sup werd gewonnen
door Hein.
Heren allen gefeliciteerd.
We kunnen terugkijken op een
spannend toernooi, wat we hebben afgesloten met een hapje
en een drankje.
Dit met medewerking van Verrijk
Je Wijk, De Boomtak en Visspeciaalzaak Frans en Colinda van
Oursouw. Onze dank daarvoor.
We zijn inmiddels met twee
teams actief in de driebanden
competitie en met een team bij
het bandstoten.
Veel succes.
Wat de toekomst zal gaan brengen is ook voor ons onduidelijk.
We volgen de ontwikkelingen
nauwlettend op de voet.

voorsprong uit tot ruim vijf punten met nog vier wedstrijden te
gaan.
Of het aan de zenuwen heeft
gelegen of dat er sprake was
van een off-day, in één wedstrijd
werd bijna de gehele voorsprong verspeeld.
In de laatste wedstrijd slaagde
men er niet in het benodigde
puntenaantal binnen te halen

Proficiat heren.
Het derde team eindigde tenslotte zelfs nog als derde.
Ad Sup clubkampioen
Op 18 februari jongstleden vonden de finale-wedstrijden plaats
om het clubkampioenschap.
In poule A waren het Ad Sup en
Ton Jongbloets, die zich hiervoor wisten te plaatsen.

Uw centrum voor gezondheid, fitness en ontspanning
Wat hebben wij u te bieden:
Fitness voor jong en oud, Fysiotherapie

LATIN MOVES! (Sumba)
Dé nieuwe trend op fitnessgebied
Onder professionele begeleiding en een gezellige sfeer
dansend tot wel 1.000 calorieën per uur verbranden!
Infraroodsauna, Solarium, Massagestoelen, Beweegbanken,
Schoonheidssalon, Medieet, Easy-Tape, Pedicure
Noordhoekring 328 5038 GH Tilburg -Tel. 013-5355056. www.totaal-vitaal.nl

De toernooi-leiding
Ad van de Wiel

De Twern organiseert
workshops voor kinderen
in de Noordhoek.
In mei zijn er twee nieuwe workshops.

Kinderyoga
Voor kinderen uit groep 3 tot
en met 6 Kinderyoga en ouders
mogen ook meedoen!
Data: maandag 16, 23 en 30
mei
van 15.30 tot 16.30 uur
Locatie: In de boomtak, Boomstraat 81
Kosten: 10,00 euro voor ouder
en kind
Fiets maken
Voor kinderen uit groep 7 en 8
Data: donderdag 19 en 26 mei
van 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: fietswinkel van de
Klundert, Watertorenstraat 4,
Tilburg
Kosten: 8,00 euro (inclusief bandenplakdoosje)
Lijkt het je leuk om mee te
doen? Stuur dan een mailtje
naar meriehelmons@zuidwest.
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Het driebanden biljarttoernooi 2011, om de “Mari van Poppel Trofee”, een
gevestigd evenement in wijkcentrum “In de Boomtak”is weer geslaagd!
Wederom hebben wij weer een
geslaagd toernooi gehad waarbij wij ons kunnen verheugen
in een groeiende belangstelling
van buurtbewoners die de wedstrijden komen bekijken.
Natuurlijk beginnen we met de
felicitatie aan de winnaar van
2011 Huub van Erve.
Eindstand driebandentoernooi
om de Mari van Poppel trofee
2011:

een uitdagende strijd voor allen.
Maar voor het zover was zijn er
toch wel enkele opmerkelijke
momenten geweest die ik graag
wil aanhalen.
Terwijl het vorige seizoen Wim
van de Heuvel na drie speeldagen getroffen werd door een
TIA, stond hij ook dit jaar weer
vol goede moed paraat. Hij
heeft zijn goede reeks van het
vorige jaar in dit toernooi voortgezet en hierdoor heeft hij een

POULE A				
BRT		
CAR		
HS
		
Gesp.						
									
J.v. Bladel		
7		
119		
80		
3
A.v.d Wiel		
7		
115		
60		
8
H.v. Poppel
7		
131		
36		
3
C.v.d. Bosch
7		
139		
68		
4
A. Geboers
7		
124		
39		
3
Fr. Zeegers
7		
132		
46		
4
Sj. v. Gorp		
7		
144		
41		
2
J.v.d. Weegen 7		
146		
32		
2
									
POULE B		
Aantal
BRT		
CAR		
HS
			
Gesp.						
									
H.v. Erve		
7		
132		
63		
4
W.v.d. Heuvel 7		
145		
34		
2
T.v. Poppel
7		
134		
50		
3
H. Sup		
7		
154		
46		
3
H.v. Bladel
7		
125		
53		
4
H. Broeders
7		
139		
66		
6
H. Staps		
7		
149		
34		
3
G. Stabel		
7		
172		
26		
2
De halve finale werd gespeeld
op maandag 28 februari:
J.v. Bladel tegen W. v.d. Heuvel
en A.v.d. Wiel tegen H. v. Erve.
Hieruit kwamen als winnaars
Jurgen van Bladel en Huub van
Erve.
Ook dit jaar blijkt dat het een
niet te voorspellen toernooi
is, ieder jaar zien we weer andere finalisten aan de tafels, dit
maakt het toernooi natuurlijk zo
aantrekkelijk voor alle deelnemers.
Omdat het concept is afgestemd
op de mogelijkheden van de
spelers en daardoor blijft het

nieuwe deelnemers.
Hieronder de cijfermatige details
van dit toernooi:
De eerste wedstrijd was Hans
van Bladel een van de spelers
en de laatste van het reguliere
toernooi was Hans weer een
van de spelers.
Er zijn 112 wedstrijden gespeeld
en tijdens deze wedstrijden zijn
er 2200 beurten gemaakt.
Het gemiddelde van dit toernooi
is 0.352 caramboles.

scoord door Gerrit Stabel.
Het hoogste competitiegemiddelde is gescoord door Jurgen
van Bladel met 0.672 car.
En het laagste gemiddelde was
0.151 car.
De hoogste serie van dit toernooi is gemaakt door Ad v.d.
Wiel 8 caramboles
De finalewedstrijden werden,
wederom onder grote belangstelling, gespeeld op 11 maart.

MOY				
2011		
2010		

Aantal		
PNT		
2011					

Aantal
2012

0,672
0,522
0,275
0,489
0,315
0,348
0,285
0,219

13			
10			
7			
13			
8			
10			
10			
8			

15
12
7
12
8
9
9
7

0,519
0,403
0,238
0,525
0,317
0,409
0,390
0,283

665		
650		
554		
553		
508		
480		
420		
410		

MOY							
PNT		
2011		
2010		
2011					

Aantal
2012

0,477
0,234
0,373
0,299
0,424
0,475
0,228
0,151

12
7
9
8
10
13
7
6

finaleplaats afgedwongen, bijzonder knap.
Dat de halve finale voor hem
een zware belasting was bleek
wel uit het feit dat hij zijn eerste
carambole na 23 beurten maakte. ( of was de tegenstander zo
goed )
Cijfermatige details
Tijdens dit toernooi zijn we ruimschoots binnen de tijdsplanning
gebleven, dat hebben de deelnemers mogelijk gemaakt door
hun discipline. Ondertussen
hebben wij al en wachtlijst voor

0,438
0,215
0,367
0,326
0,439
0,586
0,282
0,233

11			
6			
9			
9			
11			
14			
9			
7			

Er zat hierbij duidelijk een verschil in poule A en Poule B;
Poule A: in 56 wedstrijden 1050
beurten en 402 car. Gemiddelde
0.383. In deze poele gaan 4
personen met hun gemiddelde
naar beneden, 2 naar boven en
2 blijven gelijk.
Poule B: in 56 wedstrijden 1150
beurten en 372 car. Gemiddelde
0.323. In deze poule gaan 5
deelnemers omlaag en 2 naar
boven en 1 blijft gelijk.
Het hoogste gemiddelde van
één partij was 1,667 gemaakt
door Ad van de Wiel. Het laagste gemiddelde was 0.043 ge-

603		
597		
586		
531		
502		
481		
388		
381		

Om 19:30 uur startte voor de
derde en de vierde plaats A.v.d.
Wiel (20 car.) tegen W.v.d. Heuvel (12 car.)deze partij werd
na 70 beurten gewonnen door
W.v.d. Heuvel.
Tijdens deze wedstrijd werd
het sportieve karakter van ons
toernooi getoond, verschillende
keren stond Wim op het punt
met de verkeerde bal te gaan
spelen, waarop Ad hem daar op
attent maakte waardoor hij niet
afgeteld werd en kon doorspelen.
Na een korte pauze werd om
21:00 uur “De Finale” gespeeld
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hierom ging het echt om de trofee; H. v. Erve (22car) tegen J.
van Bladel (26car).
Deze partij, met mooi en goed
biljartspel, waarvan alle belangstellenden genoten hebben,
werd in 22 beurten overtuigend
gewonnen door H. van Erve.
Met gemengde gevoelens kwam
als rode draad iedere speeldag

wel “de sluiting van De Boomtak” door de gemeente aan de
orde.
Door ons regelmatige overleg
met de wijkraad worden wij op
de hoogte gehouden van de

Prijs uitreiking
Hierna werd Elly van Poppel
uitgenodigd voor het uitreiken
van de prijzen. Aan de volgende
winnaars:
1: H. v. Erve
2: J.v. Bladel
3: W. v.d. Heuvel
4: A.v.d. Wiel

Wij als organisatie hadden al
verschillende keren de opmerking gekregen dat de Wisseltrofee, na het regelmatig behalen
van deze beker, nooit in eigendom kwam van deze speler.

H.v. Erve 1 X, ik heb me hierbij
beperkt tot de spelers die nu
nog deelnemen.
Huub Broeders is de eerste
die de beker 5 maal gewonnen
heeft en hij mocht trots deze replica, als blijvende herinnering,
van Elly van Poppel, in ontvangst nemen.
Bedankt
Tot slot werd Elly bedankt voor
het uitreiken van de prijzen en
de Mari van Poppel trofee en dit
werd vergezeld met een bloementje.
Tot slot werd het toernooi onder
het genot van een hapje en een
drankje in een uitstekende sfeer
afgesloten.
Wij kunnen weer terugkijken op
een geslaagd toernooi, waarbij voor het welslagen van dit
evenement onze dank uitgaat
naar; het damesclubje dat op
maandag sport, voor hun medewerking.
De ondersteuning van de
medewerk(st)ers van het wijkcentrum “in de Boomtak”
De bijdrage van Stichting De
Noordhoek, de ondersteuning
van “de grote A.H.” door het
beschikbaar stellen van de lekkernijen voor deze avond
De sponsering door Huub Broeders, Binnenhuisarchitect- ontwerper en meubelmaker.
Maar vooral door de positieve
instelling van alle spelers tijdens
het toernooi en de groeiende
belangstelling die wij hebben
mogen ondervinden van liefhebbers van het mooie spel dat “Biljarten” heet.
Allen bedankt.

ontwikkelingen en de stand van
zaken en worden onze op- en
aanmerkingen meegenomen.
Mogelijk leidt dit tot een goede
oplossing voor de toekomst.
Wij wensen de wijkraad veel
wijsheid en kracht toe en kijken
we met belangstelling uit naar
de voorstellen die zullen komen!!!

Welnu, wij hadden besloten om
na 5 maal deze beker gewonnen te hebben, hiervoor een
replica ( Klein) beschikbaar te
stellen als blijvende herinnering
aan deze prestatie.
Deze trofee is reeds gewonnen
door: H. Broeders 5 X, C.v.d.
Bosch 4 X, J.v. Gorp 2 X,
H. Sup 2 X, A.v.d. Wiel 1 X en

De Organisatie: M.v. Poppel, H.
Priemus en A.v.d. Wiel

Missionair Servicecentrum Tilburg zoekt vrijwilligers om teken- en
schilderles te geven
We zijn op zoek naar mensen
die teken- en schilderles willen
geven aan een diverse groep
enthousiaste volwassenen.
We steken per cursist in op hun
eigen niveau. Er wordt gewerkt
op doek of op papier en met
acrylverf. Veelal schilderen cursisten na van voorbeelden (foto
of afbeelding van een kaart of
uit een boek).
Uiteraard is vrije expressie ook
prima! Geduld is voor deze
docent/begeleider, naast liefde
voor het vak, een vereiste.
Sommige cursisten spreken
slecht Nederlands en anderen
hebben wellicht geen enkele ervaring met tekenen en/of schilderen. Een belangrijk aspect
van het MST is de sociale omgang. Er is altijd ruimte voor een
gesprek; het kunnen bieden van
een luisterend oor en invoelend
vermogen zijn dus wenselijk.
Ook onderling zullen de cursisten veel met elkaar kletsen.
Het MST heeft de beschikking
over een atelierruimte en benodigde materialen.
Werktijden
Overdag, tijdstip in overleg en
afhankelijk van beschikbaarheid
atelierruimte
Aannameprocedure
Intake/kennismakingsgesprek,
rondleiding en bijwonen van één
of meerdere van de huidige lessen om te kijken of het bevalt.
Neem voor meer informatie of
een kennismakingsgesprek contact op met Chantal Tieleman
tel: 013 – 5800855
e-mail: c.tieleman@rooihart.nl
meer informatie over het MST:
www.rooihart.nl
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Weetjes voor
senioren

mer in uw fiets graveren
• zet uw fiets altijd op slot met
een goedgekeurd veiligheidsslot
• doe bij diefstal altijd aangifte
bij de politie.
Auto

Bron: Politie Amstelland

Senioren en het verkeer
Oudere mensen worden in een
aantal gevallen minder mobiel.
Het reactievermogen neemt af
terwijl het verkeer steeds sneller en chaotischer wordt. In dit
hoofdstuk geven wij enkele tips
die kunnen bijdragen aan de
verkeersveiligheid van senioren.
Fiets
Veel ouderen nemen dagelijks
de fiets. Om op een veilige manier gebruik te maken van dit
vertrouwde vervoermiddel, kunnen de volgende tips van pas
komen:
• hang geen zware boodschappentas(sen) aan het stuur
• kijk eerst om en geef tijdig en
duidelijk richting aan
• blijf zoveel mogelijk rechts fietsen en ga bij het linksaf slaan
niet te vroeg naar links
• zet uw zadel zodanig dat u met
beide benen aan de grond kunt
komen
• neem een fiets met een lage
instap
• gebruik een ‘trike’ (fiets met
twee wielen vóór) of driewieler,
indien u problemen heeft met
uw evenwicht
• laat uw postcode en huisnum-

De auto wordt graag en veelvuldig gebruikt. Blijf regelmatig
rijden om uw ervaring op peil te
houden.
Wees alert op uw capaciteiten,
stop ermee als u merkt dat
autorijden niet meer gaat. Bekend is het beeld van de oudere
automobilist die vanwege verminderd reactievermogen extra
voorzichtig (te langzaam) over
de snelweg rijdt. Dit leidt soms
tot zeer gevaarlijke situaties.
Veilig Verkeer Nederland (VVN)
organiseert samen met lokale
ouderenorganisaties de zgn.
BROEM cursus. In deze cursus
wordt uw rijvaardigheid getest,
krijgt u voorlichting over nieuwe
verkeersregels en geeft men u
advies. Voor informatie VVN
Verlenging rijbewijs
Zodra u de leeftijd van 70 jaar
hebt bereikt moet u uw rijbewijs
elke vijf jaar verlengen. De
Rijksdienst voor het Wegverkeer
vraagt dan een medische
verklaring van een arts die
onder andere aangeeft of u in
staat bent een motorvoertuig te
besturen.

rechts, liefst in de berm en
zet de alarmknipperlichten aan
• blijf zelf niet in de auto zitten maar ga rechts in de berm
staan, liefst achter de vangrail
en trek het veiligheidsvestje aan
• blijf altijd alert op gevaarlijke
situaties.
Praatpaal
Langs autosnelwegen staan zogenoemde praatpalen.
Hiervan kunt u gebruikmaken
als u met pech komt te staan
of als u andere noodhulp nodig hebt. Op de langs de weg
staande hectometerpaaltjes
staat met een geel driehoekig
pijltje aangegeven in welke
richting de dichtstbijzijnde praatpaal staat. Geef door aan de
hulpdienst bij welk hectometerpaaltje u staat.
Brommobiel
Brommobielen zijn voertuigen
die op kleine personenauto’s
lijken. De regels voor een personenauto gelden ook voor de
brommobiel. Daarbuiten gelden
echter andere regels:
• u moet rijden op de rijbaan en
mag niet rijden op trottoir, fietspad of fietsstrook met doorgetrokken streep
• u mag niet rijden op autoweg
of autosnelweg
• u mag niet harder rijden dan

Pech onderweg
Als u pech hebt op de snelweg,
mag u gebruikmaken van de
vluchtstrook.
• zorg dat u een goede zaklamp
en een reflecterend veiligheidsvest bij u heeft
• zet uw auto zoveel mogelijk

45 km/u
• u mag niet inrijden bij een bord
‘verboden voor tractor/ bromfiets/fiets’
• u mag niet parkeren op het
trottoir
• u moet een wit bordje met rode
rand ‘45 km/u’ voeren
• u moet een geldig (bromfiets-)
rijbewijs hebben
• u moet de brommobiel verzekeren

• u moet zoveel mogelijk rechts
op de rijbaan rijden
• u mag buiten de bebouwde
kom uitsluitend gebruik maken
van de rijbaan. In verband met
de snelheid van het overige
verkeer is gebruik buiten de bebouwde kom af te raden
• u moet een gordel dragen, tenzij de brommobiel open is, dan
moet u een helm dragen.
Gehandicaptenvoertuig en
scootmobiel
Voor gehandicaptenvoertuigen
met een motor (zoals elektrische rolstoelen, scootmobielen en gesloten voertuigjes,
zoals de Canta) gelden de volgende regels:
• naar keuze op het trottoir, fietspad of rijbaan rijden
• de scootmobiel moet verzekerd zijn en het verzekeringsplaatje aan de achterzijde bevestigd
• niet rijden op autoweg of
autosnelweg
• buiten de bebouwde kom: alleen op de rijbaan als er geen
trottoir of fietspad is. In verband
met de snelheid van het overige
verkeer is gebruik buiten de bebouwde kom af te raden
• als het donker is moet u vooren achterlicht voeren als u
op de rijbaan of het fietspad
rijdt.
Medicijnen in het verkeer
Naarmate u ouder wordt is de
kans groter dat u medicijnen gebruikt. Medicijnen/slaapmiddelen kunnen uw reactievermogen
verminderen. Op de verpakking
is dit aangegeven met een gele
sticker. Let de eerste dagen
van het gebruik goed op het effect dat het middel op uw reactievermogen heeft. Elke persoon
reageert anders.
Voor vragen kunt u altijd bij uw
apotheker terecht. Ook kunt u
hier een medicijnpaspoort aanvragen, zodat u altijd de gegevens van uw medicijnen bij u
hebt. In noodgevallen levert het
medicijnpaspoort voor hulpverleners zinvolle informatie op,
ook in het buitenland

volgende maand meer.
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Op het eerste gezicht

St. Elisabeth Ziekenhuis
zoekt vakantiekrachten

Met ons senioren is niets aan de hand,
wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand.
Al hebben wij spijkers in onze heupen en knieën,
en krijgen wij last van teveel calorieën.
Van zenuwen, reuma, van spierpijn en jicht,
wij zijn nog fantastisch op het eerste gezicht.

St. Elisabeth Ziekenhuis heeft in
de zomermaanden veel vakantiebaantjes voor jongeren van
16 jaar en ouder. Er zijn veel
mogelijkheden om de handen
uit de mouwen te steken en een
leuk zakcentje bij te verdienen.
Vakantiekrachten kunnen vanaf juli - aan de slag in de
keuken, het magazijn, de linnenkamer en bij de receptie.
Ook is hulp gewenst bij patiëntenvervoer en schoonmaakwerkzaamheden. Omdat het
ziekenhuis nooit sluit, kan ook
’s ochtends vroeg of ’s avonds
laat en in de weekenden worden
gewerkt.
Belangstellenden kunnen zich
tot 15 april aanmelden voor een
vakantiebaantje in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Neem voor
meer informatie contact op met
Bureau Mobiflex, het interne uitzendbureau van het ziekenhuis,
via (013) 539 27 00. Ga voor
het aanmeldingsformulier naar
www. elisabeth.nl/mobiflex

Het lopen met steunzolen valt nog wel mee,
en met ons gebit zijn wij allen tevree.
Wij willen nog veel, dat willen wij weten,
maar wat we nu willen, dat zijn we vergeten.
Al groeien we krom, naar de aarde gericht,
wij zijn nog fantastisch op het eerste gezicht.
De jeugdige leeftijd was mooi en apart,
nu dragen we pacemakers onder ons hart.
Wij denken met weemoed aan vroegere jaren,
de tijd dat we vurige minnaars waren.
Nu voelen we scheuten in ieder gewricht,
wij zijn nog fantastisch op het eerste gezicht.
Wij ouderen worden wat langzaam en traag,
en slikken een pil voor darm en maag.
Wij kruipen ´s avonds erg moe in ons bedje,
en nemen voor ´t slapen gaan een zenuwtabletje.
Al valt voor bejaarden het leven niet licht,
wij zijn nog fantastich op het eerste gezicht.
De adem wordt korter, de kelen te droog,
de pols is te snel en de bloeddruk te hoog.
De jaren gaan tellen wij willen niet zeuren,
ondanks de rampen die met ons gebeuren.
Wij hebben te veel of te weinig gewicht,
wij zijn nog fantastich op het eerste gezicht.
Al geven de zintuigen kommer en kwel,
met bril en gehoorapparaat lukt het nog wel.
Al brengt soms de ouderdom kleine verdrietjes,
spontaan blijven wij zingen nog steeds onze liedjes.
En hopen dat u zegt na ons laatste gedicht,
zij blijven fantastich op het eerste gezicht.

Polikliniek Plastische
Chirurgie vernieuwd
De compleet vernieuwde polikliniek Plastische Chirurgie van
het St. Elisabeth Ziekenhuis
wordt op 4 april in gebruik genomen.
De nieuwe polikliniek is licht en
ruim, heeft negen spreek- en
behandelkamers, een grote balie, frisse kleuren en een mooie
centrale wachtruimte.
Naast de polikliniek is ook het
Handencentrum Brabant op
deze locatie gevestigd met
eigen behandelruimtes. Handencentrum Brabant is een
multidisciplinair centrum voor de
beoordeling en behandeling van
problemen van de hand. Samen
met diverse handtherapeuten is
door plastisch chirurgen van het
St. Elisabeth de afgelopen tien
jaar een uitgebreide expertise
ontwikkeld op het gebied van
handletsels en handaandoe-

ningen.
Op deze nieuwe locatie kunnen we nog beter voor onze
patiënten zorgen. We werken nu
in een moderne polikliniek met
prima faciliteiten.
Zo hebben we een aparte ruimte voor het maken van onderzoeksafspraken en kunnen we
patiënten meer privacy bieden.
We zijn van vier naar negen
kamers gegaan en kunnen efficiënter werken. Dat verkort
de wachttijd. Ook hebben we
nu ruimte voor extra plastisch
chirurgen. Als die er zijn kunnen
we onze capaciteit nog verder
uitbreiden.”
De nieuwe polikliniek ligt vooraan in het ziekenhuis, op de
eerste verdieping (route 32).

Eén balie voor receptie
en ponsplaatjes
Bij de nieuwe balie in de hoofdgang van het St. Elisabeth
Ziekenhuis kunnen bezoekers
voortaan terecht voor alle diensten. Met de ingebruikname van
de nieuwe balie vervallen dus
de receptiebalie, de opname- en
patiëntenregistratie en het aparte servicepunt voor bezoekers
en patiënten.
Een deel van de nieuwe balie is
bestemd voor patiëntenregistratie en het maken van ponsplaatjes. Bij het receptiedeel kunnen
bezoekers terecht voor al hun
vragen en allerlei andere zaken,
zoals gevonden voorwerpen,
informatie over bezoektijden,
het bestellen van taxi’s, routekaartjes en kamernummers van
patiënten.
Ook verwijzen de medewerkers
van de nieuwe balie bezoekers
en patiënten door naar poliklinieken en andere afdelingen.
De nieuwe balie, die is uitgevoerd in frisse kleuren en licht
hout, is binnenkort de enige
balie in de hoofdgang, die momenteel compleet wordt gerenoveerd. Daarmee wordt extra service geleverd, doordat niet meer
gezocht hoeft te worden naar de
juiste balie.

