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30 REGIO

HILVARENBEEK – De motie van Hoi
Werkt over het voorstel tot aan-
passing van de huishoudelijke
hulp leverde donderdagavond in
de Beekse raad genoeg gespreks-
stof op. Alle fracties spraken hun
zorg uit over de mogelijke gevol-
gen van de forse bezuiniging
(30%), opgelegd door het Rijk bij
de overdracht van zorgtaken.
In de gemeente Hilvarenbeek
maakten op 1 januari 345 inwo-
ners gebruik van hulp bij het huis-
houden. Naar verwachting zal dat
aantal teruglopen naar 125 men-
sen. Ondanks deze daling sluit
wethouder Bernd Roks een tekort
van maximaal twee ton over 2015

niet uit. „Maar we hebben nog
niet alle cijfers ter beschikking.”
Op 21 mei zullen de eerste rappor-
tages overlegd worden.
„Het gaat er ons om dat mensen
niet in financiële problemen ko-
men. Ze mogen door deze extra
kosten niet minder dan 110 pro-
cent van het minimumloon over-
houden. Als we hierop uitkomen,
trekken wij onze motie in”, zei
Gon Boers van Hoi Werkt.
Roks sprak zijn goede hoop uit:
„Ik denk dat we dat kunnen”. De
gemeente gaat verder inwoners
die nu huishoudelijke hulp heb-
ben per brief informeren over de
nieuwe ontwikkelingen.

Onder de leuze ‘Ons Groot
Speijck is weer terug’ viert Na-
tuurmonumenten met een geva-
rieerd programma van 6 tot en
met 14 juni feest vanwege de offi-
ciële opening van het nieuwe be-
zoekerscentrum.
De negendaagse begint in het
weekeinde van 6 en 7 juni en ein-
digt het weekeinde daarna met
dezelfde activiteit: rondleidingen
door het nieuwe gebouw onder
leiding van een gids.
Dinsdag 9 juni staat in het teken
van natuurbeschermer Pieter van
Tienhoven (1875-1953), een van de

oprichters van Natuurmonumen-
ten. Er is een lezing en ook wordt
een biografie gepresenteerd. 10
juni is er een openingsfeest voor
genodigden. 11 juni is het van 14
tot 16 uur theemiddag met verha-
len en voorwerpen over en uit
het vroegere Groot Speijck. Op 12
juni kan iedereen tussen 11 en
12.30 uur via de boomhoroscoop
aan de weet komen welke boom
bij zijn of haar sterrenbeeld past.
Van 14 tot 16 uur is het poëziemid-
dag onder leiding van stadsdich-
ter Karin van den Heuvel. Alle ac-
tiviteiten zijn gratis toegankelijk.

door Ko de Laat

TILBURG – ‘Martino’, een voor de ge-
legenheid ver-Tilburgst stuk van Ar-
ne Sierens, is het afstudeerproject
van drama-academie-studente Vi-
vian Liebregts, uitgevoerd door
TTT Theaterproducties Tilburg.

De setting van een obscuur nacht-
café is ranzig, de toon gruizig
volks. Maar het is rauw op een
aangename manier. De persona-
ges zijn geen stereotypes maar
veelkantige karakters, waardoor
ze meer verbeelden dan obligate
proleterigheid.
Liebregts heeft het stuk, dat in
principe het gevaar van veel stati-
sche dialogen met zich mee-
brengt, de juiste dynamiek gege-
ven. De passages zijn gelardeerd
met dans en bewegingstheater.
Het stuk doet zowel denken aan
een achterbuurtvariant van
Cheers als aan een hardere versie
van het volkstoneel van Dario Fo,
terwijl het ook raakvlakken heeft
met de working class-films van
Ken Loach.
Dat de meeste personages zich uit-

drukken in het Tilburgs en aanver-
wante dialecten is een leuke bo-
nus, al is niet iedereen even dia-
lect-vast. Jack van Dongen als de
gokverslaafde Willy bijvoorbeeld
wel, maar bij Gerard Sanderink,
die verder als Alex ’n goede klaplo-
per neerzet, sijpelt er geregeld
een harde G doorheen. Sanderink
neemt ondanks zijn parasitaire
personage de zaal voor zich in, als
blijkt hoe onhandig hij is in het
uiten van zijn gevoelens.
Annemarie Denkers vlamt enorm
als de groezelige barmeid Patricia.
Haar spel is een totale transforma-
tie van de buitencategorie, levens-
echt in elke beweging. Soms
steekt de rest er bijna schril bij af.
Hoewel er sowieso enig onderling
niveauverschil valt aan te duiden,
is de totale prestatie indrukwek-
kend. Je voelt je deelgenoot van
het gezelschap en waant je daad-
werkelijk in een onbestemd tijd-
perk in een bijna niet meer be-
staand soort café.

Gezien: gisteren in Kunstbalie, Til-
burg. Daar nog te zien: vanavond
(20.15) en morgen (14.30).

door Evelyne van Eck

TILBURG – Op het eerste oog zie je
niets aan Lisa Balk, op haar rol-
stoel na dan. Maar als je Lisa iets
vraagt, dan komt er niets terug,
alleen een mooie lieve glimlach.
Zeven jaar geleden kwam ze als
kerngezonde baby ter wereld.
„Na acht maanden begonnen de
eerste zorgen”, vertelt haar vader
Rogier Balk. „Haar grove en fijne
motoriek bleven wat achter.
Toen ze één jaar oud werd, kon
ze niet zitten, kruipen en omrol-
len. Een trage ontwikkeling,
werd gezegd. Hoewel de artsen
zeiden dat we ons niet druk
moesten maken, hadden wij een
onderbuikgevoel.”
De symptomen leken op Rett,
een ontwikkelingsstoornis die
grote gevolgen heeft. Meisjes met
dit syndroom zijn in alles afhan-
kelijk van anderen. Het overkomt
vooral meisjes omdat de stoornis
ontstaat door een genetische af-
wijking van het X-chromosoom.
„Toen we na twee jaar hoorden
dat het Rett was, stortte onze we-
reld in.”
Er is steeds meer bekend over
Rett. Door alle beperkingen zijn
Rett-meisjes meervoudig gehan-
dicapt. Rogier Balk: „Recent on-
derzoek wijst echter uit dat ze
over veel betere cognitieve en
communicatieve vaardigheden
beschikken dan voor mogelijk
werd gehouden. Ook genieten
Rett-meisjes volop van knuffelen
en snoezelen en zijn ze liever lui
dan moe. Maar ze hebben juist
volop beweging nodig.”
Daarom wordt aan Lisa hard ge-
werkt, zodat haar spieren actief
blijven. Doordeweeks gaat ze
naar de mytylschool. In haar
vrije tijd geniet ze van het thera-
peutisch paardrijden op Ama-
rant. Verder is ze onder behande-
ling van een logopedist, ergo- en

fysiotherapeut en de kinderneuro-
loog. „Want ze zal maar net de uit-
zondering op de regel zijn die op
haar tiende ineens uit zichzelf
gaat staan. We willen alles eruit
halen wat erin zit. Het maximale
proberen in de hoop dat ze zich
beter gaat ontwikkelen.”
Misschien tegen beter weten in,
dat beseffen haar ouders Mariëlle
van Hest en Rogier maar al te
goed. Want de prognoses van

Rett-meisjes zijn niet goed. Veel
meisjes krijgen helaas al vroeg te
kampen met ademhalings- en
slaapproblemen, scoliose (een
kromme rug), stemmingswisselin-
gen en epilepsie.
Ook Lisa krijgt steeds meer klach-
ten als ademhalingsmoeilijkhe-
den en spierspanningen, waar-
door haar beentje langzaam uit
de kom wordt getrokken, wat vre-
selijke pijn veroorzaakt. Ook had

Diversen
Tilburg
Sporthal De Dirigent: Seminar zelfverdedi-
ging, za & zo 10-17.00.
Scoutinggebouw, Troubadourplein 50: Open
dag Scouting Lord Baden-Powell (4-21 jr), za
13.30-16.30.
De Pelgrimshoeve: Single dans- en ontmoe-
tingsavond, za 20.30.
Vanaf Zomerlust: Ontbijtwandeling in Moe-
renburg, zo 7.45 (a).
Woningen tussen Zwartvenseweg, Baden Po-
welllaan & Indigolaan: Garage-/schuurverkoop,
zo 9-17.00.
Manege Thielen, Oudelijn 7: RAD Gala met
hackney’s, tuigpaarden & Friese paarden, zo va
9.30.
De NWE Vorst: Tilburg Herinnert en Her-
denkt, Films: The Lady in Number 6 (niet on-
dertiteld), zo 10.00. Kamp Westerbork, De
Film, zo 12.00. Terug naar Tröbitz, zo 14.00.
Het Kwaad Buiten, zo 16.00. Wereldpodium:

debatavond ‘Herwonnen vrijheid – zolang het
duurt’, zo 20.30.
Wagenmakerij, Burg. Brokxlaan 4: Swan Mar-
ket (sieraden, mode, betaalbare kunst) mmv Ju-
dy Blank & Tim Akkerman, zo 12-18.00.
Diessen
Topvogel, Watermolenweg 6: Roofvogelde-
monstratie & uilenwandeling langs Reusel en
Turkaa, zo 20.00 (a).
Hilvarenbeek
Vanaf In den Bockenreyder: Rondleiding
door De Utrecht: historie pilotenlijn, za 13.30.
Vanaf De Gouden Carolus, Gelderstraat 20:
Dauwtrappen mmv Koninklijke Harmonie Con-
cordia 1839 naar Ome Toon (Biest-Houtak-
ker), zo 6.00.
Elckerlyc: Videovoorstelling ikv project ‘Oorlo-
gen Vrijheid Hilvarenbeek’, zo 13.30 & 15.30.
Moergestel
St. Jansplein: Jaarmarkt, zo 10-17.00.
Oisterwijk
Wijkcentrum Pannenschuur: Filmdocumentai-
re ‘Oisterwijk in Beeld’, za 14.00 (a).
Natuurtheater: Film: Schaduwspel, za 21.00.
Start bij oude raadhuis: Stadswandeling van
Kerk naar Kerk, zo 10.30.
Udenhout
Vanaf Boslust, Schoorstraat 37: Natuurexcur-
sie door de Brand, zo 12.30 (a).

Theater
Tilburg
Schouwburg, grote zaal: Het Nationale
Toneel/NTjong, Polleke (8+), za 19.00.
Kunstbalie, Ringbaan Oost 8: TTT Theaterpro-
ducties, Martino, za 20.15, zo 14.30.
De NWE Vorst: Academy for Circus and Per-
formance Art, Personal Projects Circus 4, za
20.30, zo 14.00.
Goirle
CC Jan van Besouw: Harrie Jekkers & Jeroen
van Merwijk, Jekkers&Jeroen (uitverkocht), za
20.30.

Muziek
Tilburg
Café Joris: Live onder de boom met Peer de
Graaf en De Watjes, zo 15.00. Guy Fox Night
(singer-songwriter), za 21.00. Time Out, zo
15.00.
Little Devil: Khaoz, Defied Sanity, Cavitation
& The Invict (death metal, death-trash), za
20.00. Castle, Helgrind, Final Depravity &
Strydegor (occult rock, thrash metal, melodic
death), zo 18.30.
Paradox: Boy Edgarconcert Jeroen van Vliet:
Zeeland Suite Revisited, za 20.30.
Dudok: Terugspoelen met dj Marc Draait, za
21.00.
Bosvreugd: Comebackparty, za 22.00.

Lisa Balk heeft het
Rett syndroom. Ze
kan niet praten en
lopen en heeft geen
controle over haar
lichaam.

Heeft u tips? Bel 013-5375272, of mail
agenda@bd.nl Voor het complete over-
zicht: bd.nl/uitagendatilburg of overuit.nl

Het leven met een

AGENDA

� Jaarlijks worden in Nederland ge-
middeld acht meisjes geboren met
het Rett syndroom. Er zijn op dit
moment 250 meisjes met het Rett
syndroom bekend.

� Meisjes met het Rett syndroom
worden ogenschijnlijk normaal ge-
boren.

� Op een leeftijd van zes tot acht-
tien maanden stagneert de ontwik-
keling en treedt achteruitgang op.

� Controle van de zelfsturende func-
ties vanuit de hersenstam, zoals
hartritme, bloeddruk, ademhaling
en aansturing van veel organen is
vaak ernstig verstoord.

� De Nederlandse Rett Syndroom
Vereniging is de landelijke patiën-
ten- en belangenvereniging.

� Het Rett syndroom is meestal niet
erfelijk en kan in elke familie voor-
komen.

Aangenaam en rauw
spel in ranzig café

Groot Speijck viert heropening
met feestje van negen dagen

� Rogier Balk met zijn dochter Lisa. Het meisje (7) heeft het Rett syndroom.
Acht maanden na haar geboorte begonnen de zorgen.

Hilvarenbeek worstelt
met hulp huishouden

...waar het brandt in uw wijk

bd.nl
weet ’t snel

HET RETT SYNDROOM
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Het project fieldlab Campione
vestigt zich mogelijk ook op het
Gate 2/Aeroparc in Gilze en
Rijen. De komst is afhankelijk
van Europese subsidie. In het
fieldlab (tien in heel Nederland)
werken kennisinstellingen en be-
drijven samen aan kwalitatief

betere productiemethoden. Til-
burgs wethouder Erik de Ridder
(economie) spreekt van een ‘een
mooie toevoeging voor Gate 2,
een project waar straks tiental-
len mensen aan werken’. Als de
subsidie (13 miljoen) er komt,
draagt Tilburg zeven ton bij.

Tilburg draagt 1.500 euro bij
aan het onderzoek van profes-
sor Van Kempen naar de moge-
lijkheden van gereguleerde
hennepteelt. Dat heeft het col-
lege, wethouder Erik de Rid-
der (CDA) uitgezonderd, beslo-
ten. Tilburg doet dit als een
van de ondertekenaars van het
Manifest Joint Regulation.

Riel gaat zondagmiddag razen
op het Dorpsplein. De horeca-
ondernemers van Café Kerk-
zicht en Eetcafé Den Overkant
houden dan voor de derde keer
het evenement Riel Raast.
Hoofdact is de band ‘The Dirty
Daddies’. Om 14 uur gaat het
evenement van start. Kaarten
zijn beschikbaar aan de deur.

Een 21-jarige Tilburger moet 15
maanden de gevangenis in,
waarvan 5 voorwaardelijk.
Hij heeft zich schuldig ge-
maakt aan inbraak in een
schoenenwinkel in de Heuvel-
straat, heling en een vechtpar-
tij, waarbij hij zich heftig ver-
zette toen de politie hem wil-
de oppakken.

Een 30-jarige Tilburger heeft
donderdagavond een vrouw
uit Oirschot onzedelijk betast
in haar woonplaats. Toen de
vrouw daarop begon te gillen,
rende de man weg en nam
haar hond mee. De politie
vond de man even later ter
hoogte van het Oude Klooster.
Hij zit vast voor onderzoek.

De 28-jarige Rijenaar die don-
derdag werd aangehouden na
een overval op een cafetaria
aan de Erasstraat in Kaatsheu-
vel blijft voorlopig vastzitten
in afwachting van het politie-
onderzoek. De tweede overval-
ler is nog voortvluchtig. De
mannen bedreigden het perso-
neel met een mes.

De grote stadsgezelschappen van
Nederland spelen op 4 mei het to-
neelstuk ‘In vrede’. In Theater De
NWE Vorst brengt Het Zuidelijk
Toneel deze tekst van Rik van
den Bos als onderdeel van het eve-
nement ‘Tilburg herinnert en her-
denkt’. Het spel is van Marcel Os-
terop, Justus van Dillen, Marlies
Hamelynck en Remco Melles.

Gate2 in beeld voor komst
van een fieldlab Campione

Riel Raast voor derde
keer op Dorpsplein

‘In vrede’ over oorlog
en vrede in NWE Vorst

Bijdrage 1.500 euro
onderzoek wietteelt

Inbreker 10 maanden
achter de tralies

Man betast vrouw
en steelt haar hond

Overvaller cafetaria
blijft nog vastzitten

ze afgelopen jaar veel last van epi-
leptische aanvallen, soms wel 25
op een dag. „Dan is ze op het eind
van de dag helemaal op en leeg.
We noemen een lichte epilepsie
aanval het achtbaantje, dat be-
dacht haar broer, omdat ze dan
steevast haar armpjes omhoog
houdt. Het afgelopen jaar hebben
we twee keer de ambulance moe-
ten bellen.”
Lisa zelf is een blij, tevreden en
sociaal meisje. „We kunnen haar
IQ niet meten, maar haar ogen
zeggen alles. Ze hoort en begrijpt
meer dan ze kan laten zien. Ze
kan ook de slappe lach krijgen,
met een perfect lachsalvo. Ook
maakt ze tevredenheidsgeluidjes
en grapjes op haar manier. Ze kan
communiceren met een tobii, een
oogbesturingsmodule die onder
meer praten via een laptop moge-
lijk maakt. Chocolademelk is haar
favoriete drankje, maar laatst zei
haar tobii dat ze dat heel vies
vindt. We liggen dan in een
deuk.”

Onlangs zette Lisa twee stapjes
met het loopapparaat. „Dan zijn
we apetrots.”
Inmiddels is het huis te klein ge-
worden door alle aanwezige hulp-
middelen. Daarom is de garage
naast het huis omgebouwd tot
slaap- en badkamer.
Rogier Balk: „Ook omdat we haar
veel tillen en ze wordt natuurlijk
toch zwaarder. Dan hoeven we
haar niet meer de trap op te dra-
gen. Gelukkig slaapt Lisa goed.”
Een camera gericht op haar bed
geeft een seintje als er iets aan de
hand is. Veel in het gezin draait
om Lisa. „We willen zo lang mo-
gelijk zelf voor haar zorgen en
een gewoon gezin zijn.”
Haar gezonde broer Mathijs van
twaalf geeft daarin het goede voor-
beeld. Hij kijkt niet naar haar be-
perkingen maar is dol op hoe ze
is. „Naast de praktische zorg die
Lisa levenslang zal vragen, kun-
nen we maar één ding doen voor
haar: ‘lief’ haar door het leven.
Dan is het goed.”

Kim’s Kroeg: Dance classics met dj TB, za
22.00.
Café De Wijn: Dansavond party mmv dj Kok-
kie, za 22.00.
Café Extase: Saturday Night Out: The Rock-
show, za 00.00. SundayLive: Kaasschaaf, Dut-
roux Party Crew & Kezus Krijst, zo 19.00.
De NWE Vorst: Muziekgroep Mundiala, Jood-
se, Jiddische & Oost-Europese muziek, zo
11.00, 13.00 & 15.00.
St. Josephkerk, Heuvel: Ensemble Cantus Mo-
dalis, gezangen tijdens de hoogmis uit Missa
plena Rex virginum, zo 11.30. Orgelconcert
Wouter van der Wilt, werk van Mendelsso-
hn-Bartholdy, Karg-Elert, Ritter, César Franck,
Marcel Dupré, Van der Wilt, zo 20.00.
Café Het Wandelbos: Toetsie Foetsie Jazz-
band, zo 15.00.
Café Weemoed: Simone Roerade, Sjoerd van
Bommel, Bart Wijtman & Rob Geboers, (hips,
soul, funk, r&b), zo 19.30.
Goirle
CC Jan van Besouw: Lenteconcert CMT Jonge-
renkoor, geannnuleerd.
Hilvarenbeek
Brouwerij de Roos: Ierse & andere folk, zo
14.00.
Poppel (B)
Café Mieke Pap: Frank Ashton & John van de
Ven, zo 15.00.

Rett-meisje

� Marcel Osterop van HZT
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Ze heeft geen controle over haar lichaamsbewegingen en kan niet praten.
oto John Schouten/Beeld Werkt

GroepswinnaarE-bike test2013 & 2014

Vergelijk RAP met de goedkoopste modellen
met trapkrachtsensor van:

RAP City 7 1.699

Gazelle Orange C8 Hybrid F 2.199

Batavus Adagio Easy 2.394

Giant Ease-E+1 2.399

Sparta ION RXS 2.599

KOGA E-Xtension 2.919

STAP OP EEN RAP
DE BESTE TRAPONDERSTEUNING
VOOR DE LAAGSTE PRIJS*

Trekking E-bike voor de veeleisende, sportieve fietser.
24 versnellingen, schijfremmen en een krachtige, stille
motor met vrijloop in het achterwiel. Het geprezen RAP
IPS-systeem (trapkrachtmeting) zorgt voor een vloeiende,
efficiënte ondersteuning en grote actieradius.

Twee maal verkozen tot beste E-bike!
Stoere, stabiele elektrische fiets met
7 versnellingen, gesloten kettingkast
en krachtige, stille motor met vrijloop
in het voorwiel. Ondersteuning met
trapkrachtmeting (RAP IPS) met
meeloopfunctie (walk assist).

2015

review
4,5

NIEUW RAP SUBURB

1.799 RAP CITY7
1.699

elektrische fietsen
WWW.TRAPRAP.NL

RAP SERVICEPUNTEN IN BRABANT

RAP CENTER
TILBURG
Jules Verneweg 12
5015 BL Tilburg
T 013-544 86 18

KOM VRIJBLIJVEND
PROEFRIJDEN BIJ
HET RAP CENTER

COLOFON
Voor het laatste regionieuws:

bd.nl
Redactie Tilburg
Hart van Brabantlaan 2,
Postbus 719, 5000 AS Tilburg
Telefoon 013 5375380
Buiten kantooruren 06 53310034
Email redactie.tilburg@bd.nl
Chef  Anita de Haas
Coördinatie Ben Ackermans, Fons Potters 
Krant niet ontvangen? 
Onze excuses. Meld het via 
bd.nl/geenkrant
Maandag t/m vrijdag: U ontvangt 
restitutie en u kunt de krant lezen via 
E-paper. Zaterdag:  U ontvangt een e-mail 
met directe toegang tot de E-paper en een 
persoonlijke tegoedbon voor het ophalen 
van de zaterdagkrant. 
Vragen? Bel 088 0139930
Aanmelding, wijziging, vakantieservice
ga naar bd.nl/dekrant bel 088  0139930
Advertenties
Telefoon 088 0139997
Rubrieksadvertenties 0900 6743836
rubrieks.dagbladen@wegenermedia.nl
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