
 

"Halloo, Miet hier. Ik zèè verhèùsd. Jè, et moes wèl. Tis den aawer war. En 

nuuw kaomer, nuuw buure, verpleegsterkes en verpleegers, mènnezjers:      

ik krèègzer ammel bè. Den omwaas hoevek zèllef niemer te doen. Èèrepel 

schèlle ok nie. Dès fèèn, want daor hak tòch aatij al enen heekel oan. Mar 

tòch … en nuuw tèùs maoke: hoe doede dè?                                                        

Agge bè mèn op bezuuk komt, zakkoe zègge hoe wij, aaw meense, dè doen". 

Miet is niet zo maar een Tilburgse senior. Haar verhalen zijn gebaseerd op journalistieke interviews en 

wetenschappelijk onderzoek. Zij vertelt over de ervaringen van veel ouderen, die allemaal hulp nodig hebben. Bij-

voorbeeld een helpende hand van de thuiszorg: mensen die je vaak niet kent. Dat brengt voor deze mensen vaak 

veel veranderingen met zich mee. Taal blijkt een essentiële sleutelrol bij senioren te zijn om hun welzijn en 

zelfstandigheid te vergroten. Dat hebben 'T Meertens Instituut en de Universiteit Maastricht ontdekt. De thuistaal, 

vaak dialect, is voor ouderen een anker, een medicijn en zelfs een wapen. 

 

Stichting Laudio heeft samen met Erfgoed Brabant en Stichting Tilburgse Taol een speciale kamer ingericht om dat 

te komen ervaren. Daar wandelt het publiek letterlijk in een Brabantse klankkast. Wie er de deuren opent, hoort 

Miet zelf. Meestal in haar eigen taal, het Tilburgs dialect, en soms in die andere; het Nederlands. Omdat je in een 

verzorgingstehuis of thuis met hulp van anderen met iedereen moet ‘huizen’. Ook 966 andere inwoners uit de 

provincie Noord-Brabant laten bij Miet horen hoe hun thuistaal klinkt. 

 

Na een succesvolle tour langs de zorgcentra van Vitalis in Eindhoven en van De Wever in Tilburg, opent Miet nu haar 

bijzondere klankkast voor iedereen. Vanwege coronamaatregelen konden enkel bewoners en personeel van deze 

zorgcentra Miet bezoeken, maar nu in het Tilburgs wijkcentrum Zuiderkwartier van CountourdeTwern mag iedereen 

op visite komen bij Miet. "Gewèldeg war. En lèèvesgrôote klankkaast. Dè moete ene keer meejgemòkt hèbbe". 

 
 

 

Extra speellocatie! Miet opent nu haar unieke klankkast voor iedereen 
 

HEDDE DÈ AL GEHEURD?! 
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PERSBERICHT 6 augusutus  2021 
 

EXTRA SPEELLOCATIE 

ContourdeTwern wijkcentrum Zuiderkwartier 

Adres: Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg 

06-08-21 tot 13-09-21 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-16.30uur 

 

Meer weten? Miet heeft ook een podcast en site: stichtinglaudio.nl/miet 

Welkom!  

Vriendelijke groet, 
 

 
 

 

https://stichtinglaudio.nl/project/miet/

