THUIS IN
ZORGVLIED
Wijkkrant van, voor en door de inwoners van de wijk Zorgvlied

Thuis in Zorgvlied komt
met Zomerfotowedstrijd
De redactie van Thuis in Zorgvlied
organiseert een zomerfotowedstrijd
waaraan alle bewoners van Zorgvlied
mee kunnen doen. Maak een aantal
zomerfoto’s in je eigen wijk Zorgvlied
en mail de mooiste drie foto’s naar de
redactie. De jury kiest uit elke van de
drie leeftijdscategorieën de winnende
foto.
Foto’s (met mobiele telefoon of met een
camera gemaakt) mailen naar
redactie@zorgvliedtilburg.nl met
vermelding van naam, geboortedatum,
email-adres, mobiel nummer en de
locatie waar de foto gemaakt is. Inzenden
kan tot en met 25 augustus 2019.
Inzenders geven toestemming om de foto
te publiceren in de wijkkrant. Ook geven
zij toestemming om de winnende foto
te exposeren in wijkcentrum De Back.
Per inzender mogen maximaal drie foto’s
ingestuurd worden. Aan de mensen
die heel herkenbaar op de foto staan,
moet de inzender toestemming vragen
om de foto in te mogen sturen voor een
fotowedstrijd.

De beoordeling geschiedt door een
jury bestaande uit fotograaf Paul
Hutten, voorzitter Henk Oderkerke
van de wijkvereniging, fotograaf Judith
Hultermans van Thuis in Zorgvlied,
redactiecoördinator Ruud Erich en een lid
van de Vrouwenraad Zorgvlied. De jury
let op de vijf zaken: aspect zomer, aspect
Zorgvlied, originaliteit, compositie en
technische kwaliteit.
De jury kiest in totaal drie winnaars uit
de volgende categoriën: kinderen t/m
12 jaar, jongeren van 13 t/m 17 jaar en
volwassenen 18 jaar en ouder.
Alle ingezonden foto’s zullen vanaf half
augustus ook te zien zijn op de website
https://www.zorgvlied.nl.
De drie winnende foto’s staan in
september in de wijkkrant en komen op
flink formaat en ingelijst een jaar lang
te hangen in wijkcentrum De Back. De
onthulling vindt plaats op vrijdag 13
september, de dag dat de volgende
wijkkrant uitkomt, in aanwezigheid van
de drie winnaars. Zij ontvangen ook een
grote afdruk van hun foto.
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Groot feest in
kindcentrum
Christoffel
Groot feest in en rond Kindcentrum
Christoffel dat op 17 mei officieel
geopend werd door wethouder Esmah
Lahlah. Daarmee is de samenvoeging
van Bassischool Christoffel met
Kinderopvang Schout afgerond.
In deze wijkkrant blikt het nieuwe
managementteam (Gérard Massar,
ex-directeur van de basisschool),
Monique Bolder (ex-directeur van de
Kinderopvang) en onderwijskundig
teamleider Marlous Metz terug op het
fusieproces. Foto: Judith Hultermans.
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RECEPT

COLOFON

Ćevapcici met ajvar en kwark
Damiy Srnctic vroeg mij dit recept te
publiceren. Hij is Bosnisch vluchteling en
deze worstjes, met de naam afkomstig
van het Perzische woord kebab, zijn over
de hele Balkan bekend en zijn vooral
in Bosnië zeer geliefd. Het Turks brood
koopt u natuurlijk bij de bakker. In een
Turkse supermarkt kunt u zeker ook
lekkere ajvar kopen. Eigengemaakt is
lekkerder, maar erg bewerkelijk. Wie erg
kokkerellig (geen goed woord, maar wel
duidelijk) is kan in plaats van brood ook
Kroatische paprikarijst koken (Đuvec
rijst). Voor de romige dikke yoghurt
gebruik ik graag Kwark Griekse Stijl
van de Aldi. U kunt daar op een eigen
manier eventueel wat meer smaak bij
aanbrengen, maar de lichtzure volle
roomsmaak doet het uitstekend bij dit
gerecht. Een fijn gesnipperde rauwe
ui is een heerlijke afwisseling in het
smakenpalet.
Ingrediënten:
500 gram gehakt, half-om-half, zodat het
niet te droog wordt
1 fijngesnipperde ui
2 of 3 tenen knoflook, fijngehakt

THUIS IN
ZORGVLIED
Wijkkrant van, voor en door alle
bewoners van de wijk Zorgvlied in
Tilburg. Thuis in Zorgvlied is een uitgave
van Wijkvereniging Zorgvlied.

1 ei
1 eetlepel milde paprikapoeder
zout en peper naar smaak
Al deze ingrediënten goed door elkaar
mengen en er worstjes van maken. Laat
deze een aantal uren (mag zelfs 24 uur)
in de koelkast staan, zodat de smaak
geheel door en door getrokken is.
De worstjes kunt u naar keuze braden in
een koekenpan of grillen in een grillpan.
De leuke ribbeltjes geven een iets ander
aanzicht. Laat ze mooi bruin worden,
maar zorg dat ze niet te lang opstaan en
daardoor toch weer wat droog worden.
Maak er zeker niet te weinig, want ik
voorspel u: ze verdwijnen als sneeuw
voor de zon.
Tekst: Ad Mols

Redactie: Frits Bressers, Ruud Erich
(redactie-coördinator), Judith Hultermans
(foto’s), Ad Mols, Hans van Roosmalen,
Bart Stenders, Kristel Stoffels, Myriam
Tacke, Robert-Jan Willems en Anneke
Wolters. Lay-out: Rendier Produkties.
Email: redactie@zorgvliedtilburg.nl
De volgende wijkkrant verschijnt op
vrijdag 13 septgember 2019. Kopij voor
het volgende nummer uiterlijk insturen
vóór 1 september 2019.
Adverteren? Een mailtje naar de redactie
(redactie@zorgvliedtilburg.nl) en u
ontvangt alle informatie.
Mis niks. Kijk ook regelmatig op de de
site https://www.zorgvliedtilburg.nl

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

Harriet van der Vleuten
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Elke dag fluitend door het leven

COLUMN

BIKINIDAG

Reinout Reijnen, Edmee Reijnen en Eric-Jan Reijnen.

Foto: Judith Hultermans

SERIE: DE VOLGENDE PATIËNT
Gezondheidszorg in Zorgvlied. Aflevering 2: Tandartsperaktijk Reijnen.
Wat gebeurt er met je, als je vader, Eric–
Jan Reijnen werkelijk iedere dag vrolijk
fluitend naar huis komt fietsen, vol enthousiaste verhalen over zijn werk? Als je
opa en oma, hetzelfde doen als je vader? Als je als kind een eigen speelhoekje hebt in de praktijk van je vader waar je
met je zusjes speelt in het tandartsenjasje dat je oma, voor je heeft gemaakt? Als
je moeder, die docent Frans is, voor je
geboorte ook een tijdje heeft meegewerkt
in de praktijk? Juist, dan is het werkelijk
onmogelijk dat er waar dan ook ter wereld een leuker beroep is dan tandarts.
Dan wordt je dat zelf ook, net als je zusjes, je vindt een vrouw met hetzelfde beroep en je zwager…….. afijn, dat is duidelijk genoeg, volgens Reinout Reijnen.
Al wordt er onder elkaar weleens gekscherend gezegd dat het een gebrek aan
fantasie is en dat ze nou eenmaal van
knutselen houden.
,,Mijn opa en oma zijn begonnen aan de
Korvelseweg in 1950 waar mijn vader
ook praktijk hield, helaas is mijn oma in
mei van dit jaar overleden. Sinds 1988
zitten we in het Medisch Centrum aan de
Burgemeester Damsstraat. Bovendien is
er onlangs een tweede praktijk geopend
in De Blaak. Het was hard nodig om
op de een of andere manier over meer
ruimte te kunnen gaan beschikken, in de
Damsstraat groeiden we uit ons jasje met
vijf tandartsen, waaronder mijn zusjes
Edmee en Florentine, een mondhygiëniste, te weten zusje Dominique, drie mensen die door hen begeleid worden, drie
preventie-assistenten en ook nog een
tandprothetist.”

Heel bijzonder is dat preventie-assistente Lummie Stadman eerst stagiaire is
geweest bij de oma van de Reinout. Ze
is nooit meer uit het familiebedrijf vertrokken, altijd bij Eric-Jan gebleven. Ze was
er toen Reinout 30 jaar geleden geboren
werd, toen hij een paar jaar later met zijn
zusjes met het kopieerapparaat in de
praktijk speelde, ook toen Eric-Jan besloot naar de Burgemeester Damsstraat
te verkassen.
Zoals iedere dag, fietste vader Reijnen
fluitend van de Korvelseweg naar huis,
toen hij langs de locatie waar ze nu nog
steeds gevestigd zijn, kwam. De rest is
geschiedenis.
Reinout vertelt verder dat door de tijd
heen de tandheelkunde erg is veranderd.
Vroeger was het grotendeels repareren
en trekken, tegenwoordig ligt het accent
op preventie en veranderen technieken
in hoog tempo. Met plezier geeft hij op
woensdag en donderdag les aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de stad
waar hij ook woont.
Hij schiet nog steeds in de lach als hij
vertelt dat zijn vader vroeger regelmatig
via een zijraam de praktijk ’s ochtends
binnenklom. Hij had dan eerst de kinderen naar school gebracht, in de wachtkamer zaten dan al mensen. Vervolgens
liep hij rechtdoor naar de toegangsdeur
tot de wachtkamer en riep de eerste patiënt binnen.
Reinout Reijnen vertelt zo trots en enthousiast over zijn beroep, zijn vader,
moeder, zusjes en de praktijk, dat het tijd
wordt dat hij ook leert fluiten.
Tekst: Kristel Stoffels

Maart en april hadden al prachtig mooie
dagen, maar veel mensen hebben toch
op de zomer gewacht. Hoeveel van ons
zullen bij heerlijk weer niet een dag aan
het water doorbrengen. Daarbij doen
zich vaak dezelfde problemen voor. Wat
moet ik dragen? Kan kan ik het nog wel
aan? Ik hoorde, dat er nog winterpondjes
af moeten. Vreemd, want ze heten toch
liefkozend ‘love-handels’. En dan……
dan komt dat oude badpak weer voor
de dag. Het begint te verslijten, de kleur
en de snit is voor het gevoel van manlief
uit de Middeleeuwen en dus wijst hij zijn
lieverd erop, dat het 5 juli Internationale
Bikinidag is. Afhankelijk van de leeftijd
en de fitheid gaan mogelijk doffe ogen
achter brillenglazen weer glinsteren.
En afhankelijk daarvan denkt hij aan de
foto van Marilyn Monroe in De Lach van
1947. Begonnen op 27 maart 1924 als
een blad, dat plezier moest verspreiden,
werd het op termijn steeds mee een
mannenblad, waar ik als jongen van een
jaar of 10 me al deerlijk aan verlustigde.
Steeds meer vrouwen in badpak tot in
1946 Jacques Heim de eerste bikini
ontwikkelde, L’Atom. Marilyn liet zich er
graag in fotograferen. De bikini’s werden
kleiner en zelfs de ‘badpakken voor de
rijpere vrouw’ werden meer sexy. Meer
Nederlanders gaan naar een naaktstrand
of een naturistencamping. Sauna wordt
gemeengoed. Maar er komt langzaam
een ommekeer. Kleding wordt weer
meer decent. Steeds meer meisjes
gaan van bikini over op badpak. Een
van mijn moslimvrienden schrok zich
rot, toe hij hoorde, dat ook Tilburg een
naturistenterrein kent. Tja, hij is groot
voorstander van de burkini. Op een
aantal stranden in Zuid-Frankrijk is echter
een burkini verboden. Boete: € 450,00.
Op You Tube zag ik een experiment en
wat bleek: veel mensen reageerden op
deze manier: ,,Ze moet toch zelf weten
wat ze draagt.” Helemaal mee eens,
maar 4 mei was het de dag van naakt
tuinieren. Ik heb die dag behoorlijk wat
afgewandeld om te zien of op dezelfde
tolerante manier gereageerd werd.
Sociaal experiment geslaagd. Geen
enkele negatieve opmerking gehoord,
overigens ook geen naakte tuinierster
gezien. Wil je echter naakt en toch
gekleed rondlopen, doe als Rolf Buchholz
uit Dortmund. Zoek hem op op google
en verlustig je aan een van kop tot teen
getatoeëerd persoon , die maar liefst 150
piercings in zijn penis heeft en nog heel
veel meer in de rest van zijn lijf. Ik hoop,
dat hij nooit bij een schroothandel in de
buurt van die grote magneten komt.
Tekst: Ad Mols
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Voorgevel van nieuw appartementencomplex

Zo gaat de voorgevel van het complex van TIWOS met 23
sociale huurappartementen voor ouderen aan het Burgemeester van de Mortelplein eruit zien. De gehanteerde huurprijs geeft recht op huurtoeslag. Ouderen uit de buurt, die
een woning van Tiwos huren, kregen voorrang bij de wo-

ningtoewijzing. Het gebouw krijgt drie bouwlagen en voor
de appartementen op de begane grond komen er tuintjes
aan de achterzijde. Door de dikke isolatieschil, zonnepanelen, driedubbel glas en warmtepomp zijn de appartementen
zeer energiezuinig.
Illustratie: TIWOS.

INGEZONDEN BRIEVEN
Zomerfotowedstrijd
Ik hoorde dat er door de wijkkrant een
zomerfotowedstrijd georganiseerd wordt.
Het is een heel aantrekkelijk project.
Vanuit Mariëngaarde zullen zeker deelnemers komen Ikzelf weet niets van digitaal
(kom met mijn negentig jaren nog uit de
postkoetsentijd) maar wens u heel veel
succes. Zulke initiatieven maakt belangstelling naar de natuur wakker, naar het
leven, naar de soms kleine verrassingen
die veel teweeg brengen en het aantrekkelijke van elkaar leren kennen. Ik wens
u heel veel succes.
Marie-Cécile Moerdijk

Het Dorstige Hert (1)
In de vorige wijkkrant Thuis in Zorgvlied
stond het artikel Villa met schuilkelder en
gassluis. Daarin schrijft Ad Mols dat ‘het
Dorstige Hert’ in 1926 deze naam kreeg
van de heer Frans de Rooij. Volgens de
site van het Dorstig Hert had het deze
naam al in 1903. Frans de Rooij was

mijn opa en ik weet dat hij niet een van
die kasteleins was die ‘zelf hun beste
klant’ zijn. Ik vind deze grappig bedoelde
opmerking dan ook volkomen misplaatst,
evenals de vraag of Frans zelf nogal dorstig was.
Mieke de Rooij

Het Dorstige Hert (2)
Geachte mevrouw De Rooy. Allereerst wil
ik benadrukken, dat het absoluut niet in
mijn bedoeling ligt om iemand om welke
manier ook pijn te doen. In dit geval wil ik
me dan ook ten opzichte van u oprecht
verontschuldigen. Voor wat betreft de
datum: in zijn boek ‘Bredaseweg met drie
gezichten’ heeft op pagina 63 Berry van
Oudheusden een kopie opgenomen van
een advertentie uit 1926 dat in dat jaar
een heropening plaats vond. Ten onrechte heb ik dat als naamdag genoemd. Eén
waarschuwing meen ik mee te moeten
geven. ‘Het Dorstige Hert’ wordt mogelijk
ernstig bedreigd door de aan de overkant
ervan huizende ‘De Hongerige Leeuw’.
Ad Mols

Boomhappen na publicatie gestopt
Het bericht met foto in de
vorige wijkkrant over de
ernstige schade die in
Zorgvlied aan een aantal bomen is toegebracht,
blijkt goed gewerkt te hebben. Sinds de publicatie
zijn er geen bomen meer
vernield. De wijkvereniging gaat ervanuit dat de
vernielingen aangebracht
werden door een pitbull-achtige hond en dat
de eigenaar zijn hond nu

beter in de gaten houdt.
Peter Smetsers, die de
vernielingen
ontdekte,
kreeg na enige aandringen voor elkaar dat de
gemeente de beschadigde
stammen van een aantal bomen met rood-witte
signaallinten liet omwilkkelen. Smetsers: ,,Met wat
extra rollen heb ik ook de
andere beschadigde bomen omwikkeld. De eerste week bleef dat goed

zitten. Daarna ontdekte ik
toch weer lichte beschadigingen. Daarop heb ik alle
bomen nogmaals ingepakt
en sindsdien is het boomhappen gestopt. Mogelijk is de eigenaar van de
hond door de publicatie in
de wijkkrant zich anders
gaan gedragen. In ieder
geval hebben we bereikt
dat het boomhappen nu
gestopt is”.
Tekst: Ruud Erich

KBO geeft via
helpdesk gratis
juridisch advies
aan de leden
Naast het kunnen deelnemen aan een
hele reeks van activiteiten, is het goed
om te weten dat de leden van de KBO
Petrus & Paulus (De Blaak en Zorgvlied)
bij juridische zaken kosteloos terecht
kunnen bij de Juridische Helpdesk.
De Helpdesk is een toegankelijke vraagbaak voor allerlei juridische problemen
zoals die kunnen voorkomen bij verzekeringen en notariële zaken en zelfs tot
burenruzies aan toe.
In deze helpdesk van de KBO hebben
zeven gepensioneerde rechtsdeskundige vrijwilligers zitting, met name een
oud-notaris, een oud-advocaat, een
oud-(bestuurs)rechter en een verrzekeringsdeskundige.
De KBO kan middels deze Juridische
Helpdesk dus hulp bieden over een
breed scala van onderwerpen. De vragen komen binnen bij een coördinator,
die zorgt dat ze terechtkomen bij de
vrijwilliger wiens expertisegebied het betreft. Veel vragen kunnen worden opgelost met een informatief e-mailtje.
Leden van de KBO Petrus & Paulus kunnen hier dus laagdrempelig en zonder
kosten terecht, zonder juridische taal en
zonder poespas.
Leden kunnen hun vragen richten aan de
coördinator van KBO: Marieke Pette,
bereikbaar via mpette@kbo-brabant.nl
of telefonisch (073) 644 40 66
Marieke zorgt er voor dat de vraag terecht komt bij de juiste medewerker van
de Juridische Helpdesk. E-mail afdeling
Petrus & Paulus: kbopenp@gmail.com.
Tekst: Hans van Roosmalen
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Fraaie boerderij tussen de villa’s

Een kaart met de situatie rond de Bredaseweg in 1921.

SERIE VILLA’S LANGS
DE BREDASEWEG (3)
Lopend vanaf de drenkplaats voor dorstige mensen neurie ik in mezelf ‘Brabant,
want daar brandt nog licht’. Ter hoogte
van nummer 440 kijk ik naar rechts. In
oktober 2018 stond hier nog een villa.
Deze werd gesloopt en nu ligt er nog
steeds een stuk grond braak. Jammer,
Guus en buurman.
Stiekem kijk ik naar de overkant (geen
Zorgvlied) naar nummer 391. Een statige
villa, gebouwd in opdracht van de familie
Swagemakers-Bogaerts. In hun fabriek
hebben zowel mijn vader als ik nog gewerkt en de korte staking meegemaakt,
die snel verzandde doordat de arbeiders
niet voldoende georganiseerd waren en
er toch geld verdiend moest worden.
Verder de weg vervolgend komen we
(opnieuw niet in Zorgvlied) bij nummer
343. De tweede boerderij vanaf Amarant
gerekend tussen al die villa’s. Bij de eerste had ik niet aangeklopt, want dat was
duidelijk een kantoor geworden, maar bij
deze vreemde eend in de bijt kon ik het
niet laten. Achterom, dus echt Brabants,
werd ik hartelijk ontvangen door Jan
Pulskens. Dat bleef niet bij één keer.
De bouw van de boerderij in 1924 had
een speciale reden. Grootvader, ook een
Jan Pulskens, had in 1919 een boerderij
op de hoek van huidige Korenbloemstraat
(huisnummer 6) en de Ringbaan West,
die toen nog niet bestond en ook gewoon
Korenbloemstraat heette. In het boek van
Berry van Oudheusden staat een kaartje
uit 1921, waar de Cavallerie Kazerne op
die hoek ingetekend is, net tegen het
kazerneterrein aan. Schuin aan de overzijde lag de boerderij van Andreas Lemmens, die in 1923 zijn bedrijf ombouwde
tot koffiehuis De Korenbloem. In 1919

De in 1924 gebouwde boerderij van de familie Pulskens.

werd besloten, dat de kazerne uit moest
breiden. Dit had te maken met de net
afgelopen WO I. Jan kreeg bouwgrond
toegewezen op de huidige hoek van de
Bredaseweg en de Vierwindenlaan. In die
tijd was ten noorden van de Bredaseweg
nog volop agrarische grond, zoals duidelijk op het kaartje te zien is.
Het heeft enkele jaren geduurd, maar in
1924 stond er de nieuwe boerderij met
bijgebouwen aan de Reitsche Straat, het
verlengde van de Schaapstraat. Schuin
ertegenover lag herberg (later café) De
4 Winden. Opnieuw Berry van Oudheusden toont in zijn boek de opkomst en de
ondergang van het café, waar in 1841
koning Willem II werd ontvangen.
Opa Jan was overigens niet armlastig,
want hij bezat grond aan de overkant
van de Korenbloemstraat, waar nu het
GGD-gebouw staat, maar ook in de Blaak
aan de Gilzerbaan, aan de Van Limburg
Stirumstraat en aan de Delmerweg.
Terug naar de oorspronkelijke boerderij.
Er waren stallen, een varkenshok, een
paardenstal en ook een bakhuis, dat zeven jaar geleden is afgebroken. Opa Jan
heeft nog dertig jaar geboerd. In 1954 is
hij gestorven. Hij liet 5 kinderen na. Zoon
Jan nam het bedrijf over zonder dat er
veel veranderde aan de boerderij. De
grote veranderingen waren buiten. De
wijk Zorgvlied was ontstaan en breidde
zich uit. Jan had op zijn boerderij een en
soms twee paarden, echte ‘Belsen’, een
stuk of twaalf koeien en wat varkens. Het
bestaan werd door de te kleine hoeveelheid vee bemoeilijkt en de eisen werden
verhoogd. Melk moest in een tank verzameld worden en melkbussen werden
taboe. Zoon Jan zag de bui al hangen

en rond 1975 stopte hij met het meeste
werk. Hij hield nog wat jongvee, samen
met zijn twee zonen. De een werkte bij
Philips op De Volt, jonge Jan hielp thuis
nogal wat. In 1985 stopte het boerenbedrijf helemaal. Zoon Jan en zijn vrouw
stierven. Uiteindelijk woonden de twee
broers nog samen op de boerderij, tot
zes jaar geleden de ene stierf en Jan als
laatste de boerderij bewoont. Het geheel
staat op een perceel van 3.500 vierkante
meter. Er lopen nog aardig wat kippen en
vooral ook hanen rond.
Jan is een goedlachse mens, die veel
toelaat. Kinderen komen vaak met hun
ouders het terrein opgelopen. Hij laat
me de stallen zien, waarin nu enkele
caravans en vouwwagens staan. Maar
voor mij is het pronkstuk de maalmolen,
waarin zelfs het graan gemengd gemalen
werd om in vroeger jaren als veevoeder
te dienen. Eerst werd er nog met de
hand gedraaid, later met behulp van een
motor. De koeien kregen een afgepaste
hoeveelheid met behulp van een Duits
oorlogssouvenir: een helm.
Binnen wijs ik op een schilderij in een
antieke lijst boven de kachel. Het is, vermoed ik, een landschap. Op de plaats
waar nu een gaskachel tegen de schouw
staat, stond vroeger een kolenhaard. De
roet daarvan is schuldig aan het zwart
op het schilderij. ,,Schoonmaken? Daar
zal een van de neven of nichten wel iets
mee doen”. We praten over het Paulus
Lyceum, waar we allebei op gezeten hebben en over wederzijdse kennissen. Kortom, we hebben Tilburg de revue laten
passeren. En dan neem ik afscheid van
een oprechte en vriendelijke mens.
Tekst: Ad Mols
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‘Wij zijn Apetrots op ons Kindcentrum’
Apetrots zijn ze op het op 17 mei officieel geopende Kindcentrum Christoffel. Gérard Massar, Monique Bolder
en Marlous Metz. Samen vormen zijn
het managementteam van het kindcentrum. Samen blikken ze terug op
het fusieproces dat zes jaar geleden
begon.
Toen lanceerde de gemeente Tilburg
plannen om acht kindcentra op te richten
door het samenvoegen van basisscholen
en kinderopvanginstellingen. Op dat lijstje stonden ook basisschool Christoffel en
kinderopvang Schout.
Massar: ,,Wij waren enthousiast over het
idee om opvangtak en onderwijstak te
koppelen. De overgang van de opvanginstelling naar de basisschool wordt veel
soepeler. Je kunt de kinderen veel beter
begeleiden en door het samenvoegen
van de twee organisaties kun je de kennis over kinderen met elkaar delen en
zaken bijsturen als dat nodig is”.
Nieuwbouw
De plannen voor de samenvoeging kwamen op het juiste moment. Het pand van
Schout, dat nu nog tijdelijk in gebruik is
door kinderopvang De Grebbe die bezig
is met nieuwbouw in De Blaak, was afgeschreven. Er moest dus nieuwbouw
komen. ,,Daarover zijn we gaan praten
met het schoolbestuur Xpectprimair en
met de raad van bestuur van de Kinderopvanggroep Tilburg. Samen met alle
betrokkenen hebben we plannen ontwikkeld om er een gezamenlijk complex van
te maken. De architect en de aannemer
hebben onze visie en de sfeer van het
gebouw goed vertaald naar het ontwerp
en de afwerking van het complex. We
hebben nu een prachtig kindcentrum,
waar we apetrots op kunnen zijn”, vertelt
Massar. ,,Complimenten ook voor de 85
medewerkers in de beide teams, want de
school en de opvang moesten gewoon
door blijven functioneren tijdens de verbouwing”, vult Monique Bolder aan.
Er is bewust een splitsing aangebracht:
de kinderopvang en de groepen 1 tot en
met vier zitten bij elkaar en in een ander

Wij
Een lach op de lippen
Subtiel niet te groot
Zo lopen ze melig tegen blikjes aan te
tikken
Gewoon
Een jas om de schouders geslagen, rood
De tas in de hand
Rennend voor de trein, ov kwijt
Gewoon

Het managementteam van Kindcentrum Christoffel. Van links naar rechts
Gérard Massar, Marlous Metz en Monique Bolder.
Foto: Judith Hultermans
deel van de school de groepen vijf tot en
met acht.
Bolder: ,,En we hebben ook samen met
de gemeente onze plannen uitgewerkt
voor een groen speelplein waarvan na
schooltijd ook door de omwonenden
gebruik gemaakt kan worden. Eind volgend jaar gaat het Keetje (nu pand van
de Grebbe) plat en op die plek komt dan
nog een ontdektuin”.
Communicatie stond centraal bij het ontwikkelen van de fusieplannen. Massar:
,,Het ging steeds om de vraag wat is
goed voor de kinderen? Wat kunnen de
opvangmensen betekenen voor de onderwijsmensen en omgekeerd? Dat proces verliep heel soepel. Vanaf het begin
zijn ook de oudercommissie van de opvang en de medezeggenschapsraad van
de basisschool en onze eiegen kinderrraad bij de plannen betrokken. Gérard
Massar en Monique Bolder zijn erg positief over de wijze waarop de samenvoeging van de twee organisaties gegaan
is. Massar: ,,Gedurende het proces zijn
de medewerkers van beide organisaties
steeds dichter naar elkaar gekomen. Ze
zeggen wel eens ‘wijving geeft glans’
en dat klopte ook in het proces dat wij
achter de rug hebben. Een week na 17

mei hadden wij een musische avond. Dat
was de eerste gezamenlijke activiteit na
de officiële opening. Alle medewerkers
hadden een t-shirt aan met ons nieuwe
logo. Voor de eerste keer stonden wij
daar echt als één team, een team om
heel trots op te zijn”.
De huisvesting is nu prima geregeld.
Wel krijgen de oude leslokalen nog een
facelift.
Aan de grens
Met 540 leerlingen zit het onderwijsgedeelte van het kindcentrum Christoffel
wel aan de grens. Bij de peuteropvang
(32 kinderen per dag) is nog wel wat
ruimte en bij de buitenschoolse opvang
(ongeveer 80 kinderen per dag) eveneens maar dan op maandag, woensdag
en vrijdag. De babygroep (18 plaatsen)
zit nagenoeg vol.
Massar: ,,Het belangrijkste is dat we aan
de behoefte aan onderwijs en opvang in
de eigen wijk Zorgvlied kunnen voldoen.
Onze school heeft best een goede naam
en we krijgen regelmatig ouders uit bijvoorbeeld Tilburg-Noord of de Reeshof
met de vraag of hun kinderen bij ons
terecht kunnen. Die moeten we helaas
teleurstellen”.
Tekst: Ruud Erich

GEDICHT
Een moeder en haar baby
Subtiel even borstvoeding geven
Zo kijken ze boos als je staart
Gewoon
Een hipster met een baard en zo
Roerend in zijn muntthee met een verse
glutenvrije wortelcake
Kijkt een beetje flirtend naar de andere
hipster
Met snor en zo
Gewoon

Een tweeling, dansend
Subtiel kijkend naar zichzelf in de camera’s
Daarzo bij de ingang van de mediamarkt
Gewoon... Wij
Dit was het derde en laatste gedicht
van ex-juniorstadsdichter Marije van
Pamelen. Woon je in Zorgvlied, niet
ouder dan 18 jaar en wil je ook in de
wijkkrant? Mail dan je mooiste gedicht
naar: redactie@zorgvliedtilburg.nl.
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Jaarlijkse ledenvergadering goed bezocht
Ruim vijftig belangstellenden woonden de jaarlijkse ledenvergadering op
dinsdag 21 mei in De Back bij. Jammer
dat ongeveer de helft het na de pauze
voor gezien hield. Maar het was ook
wel heel veel informatie die over de
bezoekers uitgestrooid werd. De redactie van Thuis in Zorgvlied was ook
van de partij en pikt er zes zaken uit.
Energieadvies
Met de actie ‘Aan de slag met je huis
in Zorgvlied’ wil de gemeente Tilburg
huiseigenaren helpen met het besparen
van energie. Daarvoor is bureau Susteen
aangetrokken. Voor een bedrag van 85
euro komt een energieadviseur het huis
bekijken en die stelt vervolgens een
uitgebreid rapport boordevol energieadviezen op. Het bureau kan ook offertes
regelen, helpen bij het aanvragen van
sudsidies en de werkzaamheden begeleiden. De actie is alleen voor eigenaren
van grondgebonden huizen. Dat vond
een eigenaar van een koopappartement
in Zorgvlied niet juist. Hij wil ook graag
een energieadvies hebben. Een vertegenwoordiger van de gemeente beloofde
na te gaan of dat ook mogelijk is.
Mortelplein
Merve Tirgil en Betul Cavus, twee
afstudeerders van Avans Hogeschool,
hebben de afgelopen maanden een
studie gedaan naar de mogelijkheden
om het Burgemeester van de Mortelplein
te verfraaien. Zij toonden een plan met
veel groen, speelmogelijkheden en zelfs

een kleine teamroom met terras en een
boekenuitleen. Aanwezige bewoners van
het plein vonden het maar niks dat er
geen uitgebreide enquete gehouden is
onder de omwonenden. Voorzitter Henk
Oderkerke lichtte toe dat het slechts een
studie is, en geen uitgewerkt plan. Er is
op dit moment ook geen budget bij de gemeente. Wij hebben hier aan meegewerkt
om de gemeente te laten zien wat er
zoal mogelijk is. Als er ooit geld komt dan
gaan we pas aan een echt plan werken
waarbij vanzelfsprekend alle omwonenden mee kunnen denken en praten.

Parkeerbonnen
De afgelopen weken zijn in Zorgvlied
op diverse plaatsen parkeerbonnen
uitgeschreven omdat bewoners hun
auto geheel of gedeeltelijk op het trottoir
hadden geparkeerd. Opmerkelijk, want er
heerste in de wijk Zorgvlied wat parkeren
betreft een soort gedoogbeleid. Blijkbaar
heeft de politie de teugels aangehaald.
Ook elders in Tilburg worden de laatste
tijd meer en sneller parkeerbonnen uitgeschreven. Het bestuur van de wijkvereniging Zorgvlied heeft de zaak aangekaart bij de gemeente en een toelichting
gevraagd. Is er inderdaad sprake van een
nieuw beleid? Zo ja, kan dat toegelicht
worden en is het mogelijk om in het begin
wat terughoudendheid te betrachten.
GGD-gebouw
Het bestuur van de GGD heeft besloten
om het markante pand aan de Ringbaan
West te verlaten. De GGD huurt het pand

van de gemeente Tilburg, maar verhuist
naar een goedkopere locatie aan het
Reitseplein. Het is nog niet bekend wanneer. Het bestuur van de wijkverenging
heeft contact gehad met de gemeente.
Op dit moment zijn er nog geen concrete
plannen over de toekomst van het GGDpand. Volgens voorzitter Henk Oderkerke
wil de gemeente het pand alleen maar
verhuren aan instellingen met een breed
maatschappelijk doel. Zodra er meer bekend is wordt de Wijkvereniging door de
gemeente ingelicht. Op dat moment zal
het bestuur bekijken of de wijkvereniging
wel of niet in actie moet komen en daar
ook de omwonenden van het GGD-pand
bij betrekken.

De AED bij

Bestuursleden
Tijdens de jaarvergadering zijn twee
nieuwe leden tot het bestuur van de
wijkvereniging toegetreden. Marc Vintges
gaat zich vooral met energiebesparing
bezig houden en Peter van Elsacker
krijgt sport, bewegen en jongeren als
aandachtsgebieden. Ook werd er nog
officieel afscheid genomen van oud-voorzitter Arjan Pronk.
Website
Naast de wijkkrant is er ook de website.
Die gaan we steeds meer gebruiken om
naast het korte nieuws in de krant ook
uitgebreide (achtergrond)informatie over
allerlei interessante zaken aan de bewoners aan te bieden. Kijk dus regelmatig
op: https://www.zorgvliedtilburg.nl.
Tekst: Ruud Erich

Kookbrigade zoekt vrijwilligers voor Eten in de Back
Iedere dinsdag is er een groep lekkerbekken te vinden in de Back. De biljartzaal is
omgetoverd tot een restaurant met keurig
gedekte tafels en kunstig gevouwen servetten. De eerste gasten druppelen vanaf
vijf uur binnen.
De meeste van hen komen al enkele
jaren iedere week eten om zich te laten
verrassen door de verse maaltijden die

door vrijwilligers bereid worden.
,,Het is gewoon heel gemakkelijk dat je
niet zelf hoeft te koken en daarnaast is
het gezelliger aan tafel dan wanneer ik
alleen thuis eet”, vertelt mevrouw Heerkens die inmiddels tot de vaste gasten
behoort.
,,Het Eten in de Back is al jaren een succes en voorziet in een behoefte van wijk-

bewoners”, legt gastheer Frencz Karpati
uit. ,,Omdat wij een nieuwe weg in willen
slaan met het eten op dinsdag gaan we
een nieuwe kookbrigade vormen. Wij
zijn op zoek naar mensen die het leuk
vinden om te koken. Onze ambitie is een
grote groep te vormen. Belangstellenden
kunnen zich melden bij de Back”.
Tekst: Bart Stenders

Ledeboerstraat 22
5048 AD Tilburg
 + 31 (0) 13 467 05 26
 info@nouwens-verhuizingen.nl
www.nouwens-verhuizingen.nl

Verhuizen en meer……..
Specialist in het betaalbaar en zorgeloos
verhuizen van senioren, alleenstaande
en hulpbehoevende mensen.

Wij verzorgen uw complete verhuizing!
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AGENDA ZORGVLIED

Zaterdag 15 juni
Kapel Mariëngaarde
19.30 uur
Concert door koor Xing Nu o.l.v.
Evert van Merode. Toegang: 10
euro.
Reserveren: kleinkoorxingnu@
gmail.com
Zaterdag 22 juni
Van Limburg Stirumlaan,
Baron van Lamsweerdelaan,
Vierwindenlaan, Zouavenlaan,
Burg. van de Mortelplein en alle
tussenliggende straten.
9.00-15.00 uur
Garagesale

Zondag 23 juni
Wijkcentrum De Back
15.00 uur
Concert door Vrouwenkamerkoor
Cantilare, dat elke woensdag
repeteert in De Back. Op het

programma staan stukken van
o.a. Purcell, Elgar, Tegner,
Casals en Whitacre. M.m.v..
dirigente Herma Timmer en
pianiste Kazue Goto.
Toegangsprijs 2,50 euro.

Gezocht: advertentieman/vrouw

Wijkkrant Thuis in Zorgvlied zoekt een advertentieman/vrouw
die gaat speuren naar nieuwe adverteerders en contacten
gaat onderhouden met de bestaande adverteerders. De
redactie werkt uitsluitend met vrijwilligers. Meer informatie bij
redactiecoördinator Ruud Erich: redactie@zorgvliedtilburg.nl

Zondag 30 juni
Petrus & Pauluskerk
10.00 uur
Feestelijke gezinsviering
11.00-13.30
Petrus en Paulusfeest.
Festiviteiten op het kerkplein met
koffie, thee, fris, een wijntje en
een hapje.
Zaterdag 24 augustus
Petrus & Pauluskerk
9.00-12.00 uur
Vertrek voettocht naar kapel
‘Maria van de Goede Duik’aan
de Gilzerbaan o.l.v. Jan Sikkers.
Deelname is gratis.

WEEKAGENDA DE BACK

MAANDAG
09.00-13.00
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking. Info: D. van Manen,
diana@hetcreatiefatelier.nl , 0683793112
13.30-17.00
Bridgeclub Plaisir. Vrije inloop mogelijk.Info:
A.Grob 0134673749
13.30-1530
Turkse vrouwengroep. Info: F. elAbassi, sociaal werker Contourdetwern, 0623144893
14.00-16.00
Sjoelen, Jeu de Boule. Vrij toegankelijk.
20.00-23.00
Repetitie Tilburgs Opera Koor

DINSDAG
13.00-15.30
Uurtje met je buurtje. Een gezellige middag om
je buren te leren kennen.
13.30-15.30
Interculturele vrouwengroep. Info: F. elAbassi,
sociaal werker Contourdetwern, 0623144893
17.30-19.00
Eten in de Back. In juli en augustus met vakantie.
19.00-21.45
Spaanse les Catharina Espanola. Info:

0648330452/info@spaanslerentilburg.nl

WOENSDAG
09.00-13.00
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking. Info: D. van Manen,
diana@hetcreatiefatelier.nl, 0683793112
10.30-11.30
De Groene Muze, bewegen op muziek voor
60+.
Info: M.Bezems, 0628371006
13.00-17.00
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking. Info: D. van Manen,
diana@hetcreatiefatelier.nl , 0683793112
13.00-16.00
Factorium, Danslessen voor bassischoolleeftijd. Info: Factorium 0135354055
19.00-21.45
Spaanse les Catharina Espanola. Info:
0648330452/info@spaanslerentilburg.nl
19.30-22.00
Repetitie van het Vrouwen kamerkoor Cantilare
DONDERDAG
14.00-16.30
Repair café elke laatste donderdag van de

maand. Laat uw kapotte apparaten repareren
in plaats van ze weg te gooien
13.00-17.00
Rijbewijskeuringen 1 keer per maand. Afspraak maken via: 0118724999
15.30-19.00
Pianolessen. Info: O. Mertsalova 0619991145/
o.a.mertsalova@gmail.com
VRIJDAG
13.30-17.00
Bridge instuif voor paren. Loop binnen en doe
mee!
13.30-16.30
Knutselmiddag voor dames. Info: W. van den
Boer, no-wi@home.nl of 0134633268
ZATERDAG
13.00-16.00
Creatieve workshops voor mensen met een
beperking. Info: D. van Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl , 0683793112
LET OP!
Tijdens de zomervakantie kunnen de openningstijden van De Back afwijken. Ook kunnen activiteiten zoals cursussen uitvallen
in verband met de zomervakantie.
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