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Terug met
piepende
banden

Met de slager drinkt
Leo Alkemade graag
een biertje, bij de
ijssalon ontdekte hij
abrikoos-lavendelijs
en in zijn favoriete
kledingzaak schenkt
de eigenaar regelmatig
een gin-tonic in.

FOTO’S JOOST HOVING

StadsmensHet Tilburg van Leo Alkemade
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HOE DAN? 

HET FINANCIËLE PLAATJE

Hoe kan ik mijn
ouders helpen
hun geldzaken
goed te regelen?
Klusjes die maar bleven liggen pak je 

nú aan. Financieel planner en executeur Iris

Brik over ouders helpen met hun financiën.

,,Je kunt het wel graag willen, je ouders hel-
pen, maar vaak vinden zij dat lastig. Ze vinden
het moeilijk hun zelfstandigheid op te geven of
ontkennen dat het niet meer lukt om het over-
zicht te bewaren. Ook heerst er een taboe op 
financiën. Bouw langzaam het vertrouwen op 
en laat, waar dat kan, de autonomie bij hen. 

Het is belangrijk om
overzicht te krijgen. Ook
veel ouderen bankieren
tegenwoordig online.
Daar vind je een over-
zicht vaak met een druk
op de knop. Daarna kun
je een huishoudboekje
opstellen. Hoeveel geld
komt er binnen en gaat
eruit? Omdat ouderen de
hypotheek vaak al heb-
ben afbetaald en AOW
of pensioen ontvangen,
is dat vaak overzichtelijk.

Bekijk ook hun e-mail.
Ouderen schrijven zich
soms in op talloze
nieuwsbrieven. Door de
honderden e-mails wor-
den niet alleen belang-
rijke berichten gemist,
het is ook verleidelijk in
te gaan op aanbiedingen.  

Ook belangrijk: stel een levenstestament op. Je
ouders kunnen hierin vastleggen wat zij me-
disch willen bij wilson bekwaamheid, maar ook
hoe zij het financieel geregeld willen hebben. 

Waar geld is, ligt misbruik op de loer. Ook van
familieleden. Het is verstandig om naast een
‘gevolmachtigde’ ook een ‘toezichthouder’ aan
te wijzen. Dat kan een financieel adviseur zijn
die ééns per jaar alle uitgaven en inkomsten en
het vermogen naloopt, maar ook een familielid.
Zo zou jij de financiën van je ouders kunnen
doen en kan een broer of zus die controleren. 

Om het jou of de eigen partner makkelijker te
maken de financiën – mede – te beheren, is een
en-ofrekening handig. Dan kan er altijd een 
familielid blijven handelen als er wat gebeurt.’’ 
—MARJOLEIN KOOYMAN

MORGEN: Hoe maak je je LinkedInprofiel op

orde?

‘Bouw het
vertrouwen
langzaam op
en laat de
autonomie
waar dat 
kan bij hen’ 

I
n Amsterdam hoor ik vaak: ‘Jeetje,
woon jij helemaal in Tilburg?’ Alsof
ik uit Krakau kom. Het is Tilburg! In
een uur en tien minuten rijden sta ik
op de Dam. Zo ver is dat niet, men-

sen’’, zegt acteur en cabaretier Leo Alke-
made. Hij groeide op in de buurt – Loon
op Zand – en vertrok na zijn studie aan
de Koningstheateracademie in Den
Bosch heel even naar Amsterdam. 
,,Ik dacht dat het nodig was voor mijn
carrière, maar ben met piepende banden
teruggereden naar Brabant. Ik miste de
rust en de Brabantse gezelligheid.’’ 
Met zijn vriendin Margriet, inmiddels
zijn vrouw, besloot hij dat het Tilburg
moest worden. Zijn zoons Mick (13), Kars
(11) en Boris (10) en dochter Liselot (4)
werden hier geboren. 
,,Vroeger was dit een ruige arbeiders-
stad, maar het is de laatste jaren erg 
opgeknapt. De komst van creatieve oplei-
dingen zoals de dansacademie, het con-
servatorium en de rockacademie heeft de
stad gekleurd en er zijn ontzettend veel
leuke winkels, cafés en restaurants bij 
gekomen.’’ 
Dat anderen Tilburg vaak beschouwen
als een lelijke stad, vindt hij onterecht.
,,Als je hier omhoogkijkt, zie je veel
mooie gebouwen in de stijl van Dudok of
jugendstil. Weinig Tilburgers zijn trots
op hun stad, ik ben dat wel!’’ 

➊
Spoorpark Tilburg,  

Sint Ceciliastraat 1

,,Dit was vroeger het Van Gend & Loos-
terrein en werd een paar jaar geleden
door de gemeente aangekocht. Inwoners

van de stad mochten hun ideeën voor de
plek inleveren en vorig jaar is dit Spoor-
park opgeleverd. Het is heel goed gelukt.
Vanuit de 35 meter hoge Kempentoren
kun je de hele stad zien, in het midden
van het park zit het restaurant T-Huis
met een fijn terras en ze hebben ver-
derop een tof skatepark gemaakt. Mijn
zoons gaan hier graag naartoe. Toen het
laatst zo heet was, lagen ze met z’n allen
de hele dag in de vijver. Dat mag eigen-

lijk niet, maar als ze betrapt werden door
een boa zeiden ze dat ze erin gevallen
waren. Dan kun je er niets aan doen, hè?’’

➋
Kledingwinkel Superfly, 

Nieuwlandstraat 2

,,Hier verkopen ze mooie polo’s en grote
sweaters van toffe merken zoals Fred
Perry en hun eigen merk Brooklyn 
Razor. Ze hebben er ook dameskleding,
dus dan kan mijn vrouw Margriet mooi

➊

➎

Tijdens het luisteren van Stereo Love sprong

de vonk over tussen Paulien Baardolf (32) uit

Zevenhuizen en haar man Glen. ,,Dit liedje

kwam veel voorbij op de radio tijdens een

vakantie in Griekenland, elf jaar geleden. Als 

ik dit heerlijke zomerse nummer hoorde, gaf ik

altijd een slinger aan de volumeknop. Eenmaal

terug in Nederland luisterde ik het nog steeds

vaak. Op weg naar een uitje met vrienden op

een bowlingbaan, stond het hard aan in de

auto. Wachtend voor het verkeerslicht had ik

voor het eerst oogcontact met mijn huidige

man. Het klinkt misschien cliché, maar sinds-

dien heb ik dat nummer gekoppeld aan die

vlinders in mijn buik. Dat is nog steeds zo. 

Op 21 juli waren we vijf jaar getrouwd.’’ 

RIANNE VAN DER MOLEN

➏

Zomerhit:

Stereo Love

van Edward

Maya & Vika

Jigulina

(2003)


