Ook meewerken aan de wijkkrant?
Indien je ook een stukje van de wijkkrant voor je rekening wilt
nemen meld je dan aan via secretariaat@zorgvliedtilburg.nl

Repair café

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

ZORGVLIED
In dit nummer...

Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48
H. Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg 24 uur per dag bereikbaar

Agenda

wijkcentrum De Back

dagbesteding voor mensen met een beperking

Maandagmiddag:

bridgeclub Plaisir. Vrije inloop

Maandag 13.30 - 15.30u:
Turkse vrouwengroep

Maandagavond:

Opera Koor Tilburg repetities

Dinsdag 13.30 – 15.30u:
Interculturele vrouwengroep

Dinsdag 13.30 – 15.30u:
iPad inloop café 55+

Dinsdagmiddag:

Inloop voor tablets en Ipads

Dinsdagavond

Wijkfeest
17 september
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Dinsdag 19.00 – 21.00u:

Advertentie

Woensdag:

dagbesteding voor mensen met een beperking

Woensdagochtend:

Bewegen op muziek voor ouderen

Woensdag 10.15 – 11.30u:
Praatles anderstalige vrouwen

Woensdagmiddag:
Factorium Balletlessen

Donderdag 10.00 – 11.30u:
senioren sjoel.

Donderdagmiddag:

Bridgeclub Zorgvlied geen vrije inloop
maar zoeken nog wel leden.

Vrijdag 10.00 – 12.00u:
Volwassen jonge vrouwen intercultureel

bridgeclub Binnenstad vrije inloop voor paren

Elke vrijdagmiddag:
knutselen voor dames uit de wijk.
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Zoals inmiddels waarschijnlijk bij u bekend bestaat de wijk Zorgvlied dit jaar 100 jaar. Op de volgende
pagina leest (en ziet) u meer omtrent de ontstaansgeschiedenis van Zorgvlied. En de expositie die
daaraan wordt gewijd in het wijkcentrum.

Volwassen jonge vrouwen intercultureel

Vrijdagmiddag:
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GROOTS WIJKFEEST

om 17.45u eten in de Back

Voor de kinderen was er een repair café voor de K.B.O. Ook daar wordt er gebruik van
gemaakt. De eerste keer waren er ongeveer 8 mensen, en de tweede keer waren er
een paar dames die een broek korter wilden. Het was die dag ook veel te heet.

Expositie
100 jaar Zorgvlied

Rommelmarkt
15 juli

ook als
u elders
verzekerd
bent

Maandagochtend:

6

02
2017

Wijkkrant Zorgvlied is een uitgave van Wijkvereniging Zorgvlied totaal 2017

Dinsdag 20 juni 2017 was het voor de tweede
keer repair café voor de kinderen van de B.S.O..
Heel enthousiast kwamen ze binnen met een volle kar met
spullen die ze verzameld hebben.
Het meeste wat ze meegebracht hebben wordt gemaakt.
Apparaten die niet worden gemaakt, mogen ze uit elkaar
halen. Zo zien de kinderen hoe iets er van binnen uit ziet, en
ontdekken dan ook nog eens hoe iets werkt. Michel, Jan,
Noud en wilma helpen ze mee en leggen ook uit als ze vragen
hebben.

WIJKKRANT

NUMMER

Al 37 jaar een begrip

Maar er is meer te vieren. Precies ook in dit jaar bestaan
basisschool de Cristoffel en kinderopvang De Schout
respectievelijk 60 en 40 jaar.
Dat maakt in totaal dus 200 jaar! Alle reden voor een
feest. Een groots feest wel te verstaan.
Ge-drie-en hebben we de handen ineen geslagen om
op zondag 17 september een gezellig wijkfeest te
organiseren voor de hele familie. Op pagina 3 leest u
meer over de diverse activiteiten. Variërend van spelletjes
voor de allerkleinsten (startend bij de BSO vanaf 15u)
en door de hele straat richting het wijkcentrum diverse
sport- en spelletjes voor de oudere kinderen.
Vanaf 17u tot 20u kunnen de kids van 9 tot 12 hun eigen
feestje vieren in de kinderdisco.
Het is plan is om de straat ook helemaal af te zetten
zodat alle kids veilig rond kunnen rennen en de ouders
lekker buiten kunnen borrelen.
Noteer dus alvast zondag 17 september.
Gaat een knalfeest worden!
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Expositie

in De Back geopend!
In 1917 is onze wijk Zorgvlied “ontworpen” op de tekentafel.
Oorspronkelijk met een totaal andere opzet. Feitelijk was het de
bedoeling dat de universiteit in onze wijk kwam te staan, omringd
door villa’s van de professoren. Uiteindelijk is het plan door
omstandigheden aangepast en verworden tot de wijk zoals ie nu is.
Gerard Steijns, als ex gemeente archivaris een
expert van de historie van onze wijk, heeft zich
voor dit jubileum jaar ingespannen om een
expositie over de geschiedenis van de wijk te
ontwikkelen. Die is tijdens de laatste Algemene
Ledenvergadering in De Back officieel geopend en
hangt nu permanent als expositie te bewonderen
in ons wijkcentrum.
Loop dus vooral eens binnen om de panelen zelf te
bekijken en de verrassende verhalen en anekdotes
namens Gerard erbij te lezen.

Advertentie

Buurtcommissie
Zorgvlied Zuid organiseert

rommelmarkt
zaterdag 15 juli 2017 van 11.00 -16.00 uur.
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Dit jaar is het in de Schout-Backstraat. We gaan er weer een
super leuke dag van maken. Dit jaar loopt er Clown Howi
rond die de kinderen gaat vermaken met zijn goocheltrucs
en ballonnen. Ook hebben we een terras waar u even kunt
bijkomen als u over de markt hebt gelopen.
We hopen op goed weer, en goeie zin dan gaat het zeker goed
komen.

Advertentie

Apotheek
Zorgvlied
Ringbaan West 273
5037 PD Tilburg
013-4672076

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over
•
geneesmiddelen
•
sport bandages
•
handverkoop artikelen
Wij bieden u de mogelijkheid dat via de herhaalservice de medicijnen
die u dagelijks moet innemen automatisch voor u worden klaargelegd.
Vraag hiernaar bij uw bezoek aan onze apotheek
Breng eens een bezoek onze website.
www.apotheekzorgvlied.nl
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