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1 APRIL GRAP? 

Bij het slachten van het varken afgelopen 31 maart trof de keizer een bankbiljet aan van de 

Reserve Bank of Malawi ter waarde 

van Two Hundred Kwacha. 

De keizer waande zich de koning te 

rijk en spoedde zich naar het GWK te 

Tilburg. Daar wachtte hem een 

enorme deceptie. Het biljet was niet 

inwisselbaar en de waarde bedroeg 

zegge en schrijve € 0,24.  

      nog bijstorten tot € 0,50 voor het varken:   € 0,26 

Gelukkig zat er voldoende in het varken om toch de kas te spekken…… 

 

KONINGSCONCERT 2019 op zaterdag 27 april 

Gildebroeders en gildezusters die in het verleden een onderscheiding ontvingen, zijn door de 

gemeente uitgenodigd om het koningsconcert van dit jaar door het Euregio Jeugdorkest bij te 

wonen. Bovendien kreeg het gilde twee toegangskaarten vanwege het predicaat ‘koninklijk’. 

Deze en drie ongebruikte entreebewijzen zijn op schietavond 9 april verloot. Belangrijk: het is 

gebruikelijk dat gildebroeders bij deze gelegenheid (de verjaardag van de koning) keurig in 

ornaat gaan. Ook de republikeinen. 

 

DODENHERDENKING 
 

4 mei valt dit jaar op een zaterdag. De herdenking van de slachtoffers van Wereldoorlog II 

wordt traditioneel gehouden de avond voor Bevrijdingsdag. In Tilburg, dat in oktober 1944 

bevrijd is, zijn alle gespreide, oorspronkelijke herdenkingen samengevoegd en gebundeld op 

de nationaal afgesproken dag: 4 mei. De herdenking met kranslegging vindt plaats in het 

Vrijheidspark (ingang Bisschop Zwijsenstraat of Koningsplein.  
 

De avond begint met een bijeenkomst om 19 uur in de Heikese kerk. Maar daar kunnen de 

gildebroeders niet naar toe. Zij worden in ornaat en met gaanstok uiterlijk 19.15 verwacht in 

het Vrijheidspark (bij Factorium). Aan de gilden is immers de taak toevertrouwd om het 

officiële gedeelte van het park vrij te houden. Hun aanwezigheid is de scheidslijn tussen 

publiek en diegenen die een krans leggen of een andere rol hebben. Ook de koningen van de 

drie gilden van Tilburg-Stad leggen na de taptoe en als een van de laatsten een krans. 
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Ordebewaking is een van de traditionele sociale taken die een gilde aan de gemeenschap 

bewijst. Wij rekenen op de aanwezigheid van alle gildebroeders die een klein uur op de been 

kunnen blijven. 

 

ZORGATELIER BUITEN 

Op zaterdag 23 maart was het gilde met 13 personen te gast (op hun verzoek) bij Marthe en 

Tejo Sluijter in hun atelier ‘Buiten’ in Lage Mierde. Het zorgatelier biedt vormen van creatieve 

en artistieke dagbesteding aan voor (meest oudere) mensen met een niet-aangeboren 

hersenaandoening, zoals schilderen, boetseren en pottenbakken. De cliënten kunnen er 

binnen en buiten werken, want deze plaats voor dagbesteding is een speciaal verbouwde 

boerderij met bijgebouwen en een enorme ruimte erachter. Het was 

voor deelnemers die niet of moeilijk kunnen lopen, ondoenlijk om bij 

de bosschages achter in het terrein te komen om daar te recreëren 

of te werken. Vandaar dat de Jan Kruijssenstichting bijgedragen 

heeft aan een golfkarretje en een fiets met zijspan. Aan vrijwilligers 

heeft de stichting geen gebrek. Tejo en Marthe kennen we van de 

benefietavond. De eerste was gediplomeerd verpleger, zijn vrouw 

kwam uit het buitengewoon onderwijs. 

Na een feestelijke ontvangst met koffie en gebak werd het een 

middag met leren door doen. Het meeste inzicht krijg je immmers 

door actief te zijn en niet door te luisteren. Onder leiding van het echtpaar en een vrijwillger 

(die als rechts geheel verlamd door een hersenbloeding tevens cliënt is), Ids Vleders, werden 

de gildezusters en broeders aan het Zentangelen gezet. Het begrp ’zen’ voor concentratie-

meditatie spreekt voor zich. Een tangel is Engels voor een droedel, een gedachteloos 

gemaakte krabbeltekening. Tangelen is dus droedelen. Na een paar simpele aanwijzingen 

blijkt het zentangelen met zijn kleine patronen en vaste herhalingen een ontspannen en 

opmerkelijk rustgevende bezigheid. Het is als met tradities: beperking leidt tot concentratie 
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en voortdurende herhaling van vaste patronen geeft rust en zelfvertrouwen. Allemaal 

ingrediënten voor het stevig neerzetten van je identiteit. Ids die voor zijn attack rechtshandig 

was, heeft zich het linkshandig tekenen eigen gemaakt. Hij liet bijzondere, grotere en ook 

kleurrijke producten van zijn hoofd en hand zien. 

De tijd vloog voorbij en omdat we afsloten met zowel een rondleiding als met vele vragen 

over deze en andere 

therapiën, ging het 

bijna een uur langer 

door dan de afspraak 

was. Marthe en Tejo 

bedankt dat jullie je 

vrije middag opof-

ferden. We hopen dat 

het zien van julle inzet 

nog verder financiële 

onder-steuning 

oplevert, naast de 

collectebus van de Jan Kruijssenstichting die tot slot rondging.  

 
 

BEZOEK AAN HUIZE VINCENTIUS 

Op 13 april waren wij op uitnodiging van Huize Vincentius te gast in Udenhout. Deze 

zorginstelling was een van de prijswinnaars op onze 

befaamde benefietavond. Niet dat de schenking van de 

Jan Kruijssenstichting een wederdienst vereiste. Het 

initiatief ging van Vincentius/asvz uit. Maar een 

dergelijk contact laat zien wat er van de donatie 

geworden is, hoe men met de cliënten (bewoners) 

werkt en dat is stimulerend wanneer de JKS weer eens 

met de collectebus bij u rammelt. 

Om precies 11 uur betraden 17 gildezusters en 

broeders het theehuis in de oude rectorswoning aan de 

viersprong die de kern van Udenhout is. Het rectoraat 

is toen Vincentius bijna failliet was, gekocht door een rijke familie en wordt onder de kosten 

verhuurd aan Vincentius/asvz. Daar ontving de manager fondsenwerving, Joris van Schilt, de 

groep met koffie en appeltaart. Zo’n groot stuk dat om 13 uur nog niemand toewas aan een 

lunch in ’t Rectoraat. 
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Daarna vertelde Joris, beroepshalve 

goed van de tongriem gesneden, over 

het verleden van Vincentius en de wijze 

van zorg vroeger. Het begon met een 

legaat van Gouden Willem1 aan het 

bisdom. Die plaatsen de zusters van de 

Choorstraat2 in de oorspronkelijke 

boerderij (later herenhuis en nu het 

rectoraat) op het enorme landgoed van 

Van Iersel. Zij verplaatsten hun te kleine 

school voor zwakbegaafde meisjes in 

1925 van St.Michielsgestel (Herlaer) 

naar Udenhout. Korte tijd daarna werd 

de school een internaat en toen kwam 

de zorg voor de meisjes (nu bewoners) boven de onderwijstaak. Nog later verdween de 

onderwijspoot. Intussen was de behuizing te krap geworden en werd in de stijl van de 

Amsterdamse School het hoofdgebouw opgericht met zijn halve torens op de flanken en 

boven op de derde verdieping de bol die een watertoren is (1927-29). Aan weerszijden plakte 

men paviljoens in twee bouwlagen voor (de vergrote ramen zijn van later, 1945). In 1935 

werd er achter het hoofdgebouw een driebeukige kapel neergezet.3 Een gang verbindt beide 

monumenten.  

Het was niet mogelijk om de kapel te bezoeken, maar het hoofdgebouw, nu geen slaapzalen 

maar  kantoren en werkruimten, wordt over enkele maanden afgestoten. Een 

projectontwikkelaar gaat in het monument appartementen bouwen voor particulieren. Wij 

kregen de kans het gebouw voor de laatste keer in deze post-internaatstaat te bezoeken. 

De zusters gaven de leiding in 1978 over aan leken en in 1992 verdween de laatste zuster uit 

de instelling. In de periode startte een professionalisering van de zorg voor verstandelijk 

gehandicapten met als uitkomsten o.a.: moderne appartementen4 alom op het enorme 

terrein en ook elders in het dorp. In de zorg ligt de nadruk voortaan op zinvolle dagbesteding 

in overleg met de cliënt. 

Naar buiten, fris maar lekker in de zon. In de rondwandeling zagen we van de tijdbesteding 

niet de drukkerij maar wel de dierenverblijven, de tuinderij, het tuinhuis en uiteraard de 

 
1 Willem van Iersel was een steenrijke vrijgezel, zoon van een burgemeester met boerenachtergrond. Hij bezat 
ontzettend veel grond in Udenhout en liet (nadat hij de parochiekerk goed verzorgd had) heel zijn enorme bezit 
na aan het bisdom onder voorwaarde dat alles bestemd zou worden voor liefdadigheid. 
2 Choorstraat in Den Bosch (dochters van Maria en Jozef). Choor = koor, vgl. koorzang en koorgebed. 
  In Udenhout kwam hun gebouw in de Schoorstraat. 
3 Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010. 
4 Geen hoogbouw, veel huizen en op alle woonblokken liggen collectoren met zonnecellen. Het ruim opgezette 
Vincentius is een dorp op zich geworden. 
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theeschenkerij.5 Al die plaatsen worden gerund door mensen met een verstandelijke 

beperking onder begeleiding van een deskundige op inhoudelijk gebied en een verpleeg- of 

sociaal deskundige. Tussen de huizen zagen we de grote schommel in gebruik die onder meer 

van de benefietprijs is aangeschaft. Ook de onwaarschijnlijk mooie en oude treurbeuk6 in de 

achtertuin is zo bewonderingswaardig dat eenieder zich voornam nog eens terug te komen.  

Een erg zinvolle excursie naar een instelling met een nog zinvoller doelstelling. 

 

GOLDEN GIRLS 

 

De beide keizerinnen organiseren op gezette tijden een 

bijeenkomst voor de gildezusters. Dit keer waren niet ‘the 

young ones’ aan de beurt, maar ‘the golden girls’.  

Bronnen vertellen dat de keizerinnenklets twee straten verder 

te horen was op woensdag 10 april. 

 

 

 

  

 

Weg? Niet als we teruggaan naar de maandag. 
 

 

 

 

 

 

Met dank aan Theo de Jong en de fotografen: Marie-Louise, John, 

Eduard en Jan 

 
5 Theeschenkerij, tuinderskassen etc. zijn van maandag t/m vrijdag geopend o.a. voor verkoop, van 11 – 16 uur. 
Het theehuis is ook te bezoeken op zaterdag. Behalve koffie of thee met gebak, zijn er heerlijke lunches te 
krijgen op het terras, binnen of onder de monumentale treurbeuk.  
6 De schaduwrijke beuk is een van de dertien Plekken van Geluk in Tilburg (Leo Bormans, Geluksplekken in 
Tilburg, Fontysuitgave, in opdracht van de gemeente Tilburg). 


