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Lampjes zorgen voor sfeer in Gotenpark

De bewoners van de 132 woningen en appartementen in het Gotenpark kunnen
weer genieten van de fraaie boom boordevol lichtjes centraal in het park. De
lampjes hingen er een aantal jaren in en zijn onlangs vervangen. Een sfeervolle
blikvanger in de donkere maanden.
Foto: Judith Hultermans

Oproep: Wie heeft er nog
oude foto’s van Zorgvlied?
Drukkerij Gianotten heeft plannen om een
boek uit te brengen over de drie wijken
Zorgvlied, De Blaak en De Reit. Eerder
bracht deze actieve drukkerij al fraaie
boeken uit over diverse andere Tilburgse
wijken. Auteur van die boeken is Ronald
Peeters.
Het probleem is dat er met name over de
wijken Zorgvlied en De Blaak nauwelijks
historische foto’s beschikbaar zijn.
Vandaar via deze wijkkrant een oproep
aan de inwoners van Zorgvlied. Wie heeft
er nog oude foto’s liggen van huizen,
straten en het straatleven? Voor het boek
zijn ook foto’s van bruiloften, communies,
winkelopeningen, bouwactiviteiten, het
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voormalige zwembad Friezenlaan, het
verenigingsleven, het kerkelijk leven,
het onderwijs en festiviteiten in de wijk
interessant.
Verder wordt in het boek ook aandacht
geschonken aan het buitengebied zoals
het Dierenpark, de Oude Warande en de
Gilzerbaan. Ingezonden foto’s worden
gekopieerd en weer teruggestuurd.Foto’s
liefst met een korte toelichting kunnen
doorgemaild worden naar de redactie
van Thuis in Zorgvlied: redactie@
zorgvliedtilburg.nl. Op dat adres kunt u
ook terecht als u nog vragen of suggesties
hebt.
Tekst: Ruud Erich
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RECEPT

COLOFON

Roemeense spread zazuskă
Dit recept is me gestuurd door Janneke
Vos. Zij is gids, televisiemedewerkster
aan Spoorloos en levert veel artikelen
aan kranten. En nog belangrijker: zij is
een schat van een mens. Zij gaf forse
hoeveelheden op, maar geeft tevens
bewaaradvies voor deze groentespread,
geschikt voor pasta, op de boterham,
bij aardappelen en op vlees. Een echt
multifunctioneel recept.
Benodigdheden: 1 kg paprika’s, 500
gram uien, 500 gram wortels, 200
tomatenbouillon en/of gezeefde tomaten,
150 ml olie, zout, peper, zoete en pittige
paprikapoeder. Maar er zijn nog andere
mogelijkheden om uit te breiden.
Bereiding (ongeveer 120 minuten).
Laat de paprika’s (of aubergines,
paddestoelen, bonen, knolselderie,
appels, courgettes en bloemkool) garen.
Verwijder het paprikavelletje en de
zaadlijsten. Vervolgens in kleine stukjes
snijden. De ui ook zeer fijn snijden en
met de in kleine kubusjes gesneden
wortel in de olie smoren. Vervolgens gaat
de paprika erbij en naar smaak zout en
peper en verder absoluut niet zuinig zijn
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met de paprikapoeder.
Nog een kwartiertje roerbakken om er
dan de gezeefde tomaten bij te doen.
Vervolgens pan en al in de oven voor
30 tot 45 minuten, tot de zazuskă indikt.
Heerlijk om direct te eten, maar natuurlijk
prima te bewaren in potjes. Vergeet niet
die potjes vooraf uit te koken. Smakelijk
eten, ook namens Janneke Vos.
Tekst: Ad Mols

De volgende wijkkrant verschijnt op
vrijdag 31 januari 2020. Kopij voor het
volgende nummer insturen vóór 12
januari 2020.
Adverteren? Een mailtje naar de redactie
en u ontvangt alle informatie.
Mis niks. Kijk ook regelmatig op de site
https://www.zorgvliedtilburg.nl
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Dokters Keles en Boom blij met duopraktijk

Dokter Boom en dokter Keles.

Foto: Helma Verhagen

SERIE: DE VOLGENDE PATIËNT
Gezondheidszorg in Zorgvlied. Aflevering 4: Huisartsenpraktijk Zorgvlied
Dokter J. Boom begon drie jaar geleden
als huisarts in gezondheidscentrum Zorgvlied. Dokter S. Keles werkte er al langer.
Omdat hij toen ook al lesgaf aan de
opleiding doktersassistente aan de Wandelboslaan ging dat eigenlijk een beetje
vanzelf. ,,Mijn leerlingen liepen natuurlijk
stage en een van hen ging aan de slag
bij mijn voorganger, dokter Verhaak. Zij
vertelde dat hij wilde stoppen en een
opvolger zocht en zo is het begonnen.”
Boom geeft nog steeds les en heeft
nog steeds stagiaires. ,,Grappig om te
ervaren dat ze tijdens mijn lessen soms
wat afdwalen, snel afgeleid zijn en dat ik
ze hier, tijdens hun stage van een totaal
andere kant meemaak.” Er zijn voor hen
gelukkig ook kansen genoeg om na hun
studie een baan te vinden vanwege het
huidige tekort aan doktersassistenten.
,,Het was fijn om te beginnen in een
gemoedelijke praktijk die al dertig jaar
draaide. Dokter Verhaak was een aimabele man die voor een fijne sfeer zorgde.
In die tijd kon het ook nog gemakkelijk
als solist. Tegenwoordig, met alle verplichte bij- en nascholingen, diensten bij
de huisartsenpost en administratie is dat
eigenlijk geen doen meer.”
Er is bovendien ook een groot tekort aan
huisartsen in de regio ontstaan. Dokter

Boom is pas verhuisd en druk bezig met
het graven van een vijver bij zijn nieuwe
huis. ,,Zo fijn dat ik ondertussen dankzij
onze verhuizing naar België heel erg veel
lichamelijk werk mag doen, veelal samen
met mijn kindjes van zes, vier en twee,
die echt vinden dat ze geweldig helpen.
Na een lange dag in de praktijk, een
nascholing of een dienst op de huisartsenpost is dat heerlijk ontspannend.”
Dokter Keles vindt voldoende ontspanning in het maken van verre reizen. ,,Ondertussen kunnen we, behalve stedentrips, langere reizen maken dan vroeger
omdat onze zonen alweer tien en acht
jaar oud zijn, ik ga ook graag leuke dingen doen met vriendinnen.”
Keles kwam bij de praktijk, omdat dokter
Verhaak een partner zocht, meegenomen was ook dat sommige vrouwen
soms liever een vrouwelijke huisarts
willen.
Toen Boom in de praktijk kwam hebben
zij twee van de vijf units waaruit het zorgcentrum bestaat, samengevoegd, waardoor ze niet echt in een te krappe jas
zitten. Net als hun overbuurman, dokter
Noordveld, werken ook zij met praktijkondersteuners. Zo is er de mogelijkheid om
mensen te begeleiden die last hebben
van suikerziekte, hoge bloeddruk, astma

of COPD. Er is ook en stukje geestelijke gezondheidszorg gekoppeld aan de
praktijk. Mensen met lichte psychische
klachten, een burn-out, mensen voor wie
een stukje training in assertiviteit of het
krijgen van meer zelfvertrouwen nodig is,
kunnen op deze manier op korte termijn
geholpen worden. De zorgverzekeraar
vergoed de kosten wanneer deze hulp
via de huisartsenpraktijk geboden wordt
en lange wachttijden bij de GGZ worden
zo vermeden.
Het inloopspreekuur is afgeschaft, mensen kunnen een afspraak maken. ,,Op
deze manier kunnen we, na een inschatting door de assistente, beter bepalen
hoeveel tijd er per afspraak nodig is en
acute gevallen voorrang geven, zodat zij
niet, net als soms vroeger lang op hun
beurt moeten wachten. Om deze inschattingen goed te kunnen maken hebben de
assistentes een zogenoemde triage-opleiding gevolgd.”
Dokter Boom en dokter Keles hebben
een werkverdeling die beiden goed bevalt. Dokter Keles begeleidt het personeel, dokter Boom doet de administratie
en regelt de financiële zaken. Naar
ieders tevredenheid is het zo prima geregeld.
Tekst: Kristel Stoffels
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Tanks reden door Zorgvlied

COLUMN

In ieder bos.....

Ruim 150 historische auto’s, tanks, motoren en fietsen reden op 27 oktober
door Tilburg ter herdenking van de bevrijding van de stad, die op die dag precies 75 jaar geleden plaatsvond. De legergroene stoet trok ook in Zorgvlied veel
bekijks.
Foto: Judith Hultermans

Plannen voor aankoop grond
onder wijkcentrum de Back

Toen de gemeente Tilburg wijkcentrum
de Back in de Schout Backstraat acht
jaar geleden sloot, kon wijkvereniging
Zorgvlied wel het pand kopen, maar
waren er niet voldoende middelen om de
grond onder het centrum te kopen. Nu zijn
er plannen om dat alsnog te doen.
Voorzitter Theo van Willigenburg van
de exploitatiestichting legt uit. ,,De
ondergrond hebben wij destijds maar
voor tien jaar in erfpacht genomen.
Nu deze pachtperiode bijna voorbij is
en er een verhoging van de pachtprijs
boven ons hoofd hangt, lijkt het zinvol
te onderzoeken of we de ondergrond

van ons wijkcentrum alnsog kunnen
aankopen’’. De gemeente Tilburg vraagt
volgens Van Willigenburg 75.000 euro
voor de grond. De bank zou maximaal
25.000 euro aan de stichting willen lenen
tegen een forse rente. ,,De wijkvereniging
en de exploitatiestichting hebben geen
vermogen liggen waarmee de aankoop
van de grond onder ons wijkcentrum zou
kunnen worden gefinancierd. Aankopen
kan derhalve alleen als we het in de wijk
met zijn allen doen. En dan kunnen we
hierbij aan allerlei constructies denken
zoals leningen, crowdfunding, speciale
acties, enzovoorts.’’

Een heerlijke vakantie in Roemenië levert
ook de aanleiding voor deze column op.
We hadden aldaar een fantastisch goede
gids: Janneke Vos. Er blijven mij van haar
heel wat dingen bij, ook de Roemeense
uitdrukking În fiecare pădure crește un
copac uscat, door mij vertaald als ‘In elk
bos groeit wel een dorre boom’. Op de
terugreis trof mij deze uitspraak letterlijk.
Zoveel dorre bomen tussen het groen.
Ik zag ook de verkleurende bladeren, de
vallende eikels.
Maar belangrijker is de overdrachtelijke
betekenis. Ook in onze wijk is dat helaas
van toepassing. Ik zal dat proberen
duidelijk te maken. Maar vooraf: ik wil
niemand beledigen. Een goed hovenier
zal een boom die voortijdig kaal wordt
en dreigt af te sterven extra verzorgen,
want groen is kostbaar. Als je onze wijk
zou vergelijken met een groot bos, dan
zie een brede bosweg tussen twee
volkomen verschillende soorten bomen.
Soms komen die bij elkaar, zoals op
het schoolplein, maar vaker zijn ze
gescheiden.
Ik schrik vaak van opmerkingen, die
die scheiding in onze wijk Zorgvlied
rechtvaardigen. Ik word er zelfs wel eens
boos om. In het voor mij rechtse stuk bos
wordt over het andere deel het bekende
duim-en-wijsvinger-gebaar gebruikt.
Omgekeerd hoor ik opmerkingen over
taalkennis. Waar ik zojuist zei, dat de
bomen op het schoolplein bij elkaar
komen, moet ik meteen een kanttekening
plaatsen. Ook daar schijnen groepjes te
ontstaan, die los van elkaar staan. Het
lijkt wel een scène uit ‘De Luizenmoeder’
wel.
Het bestuur van onze wijkvereniging
wil (terecht) graag de hele wijk
vertegenwoordigen en zou het bospad
graag over willen steken. Als ik dan
voorzichtig iemand pols en te horen krijg:
‘Dat durf ik niet. Er wordt toch op me
neergekeken. In de ogen van de grote,
groene bomen ben ik maar een gevallen,
domme eikel’, voel ik plaatsvervangende
schaamte.
Puur geografisch gezien woon ik ook
aan de ‘verkeerde kant’ van het bospad.
Maar ja, woon je in de Friezenlaan of
het Gotenpark, dan mag je bij het dure,
rijkere bos horen.
Pluim voor het bestuurvan de
wijkvereniging, dat wil hebben, dat we
gaan groeien naar één groot, mooi bos
zonder dor hout. De wortels zijn goed,
dus: ‘Yes, we can’. Misschien wat extra
verzorging door onze voorzitter-hovenier.
Henk, dat kun je, samen met de andere
gedreven tuinlieden.
Tekst: Ad Mols
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Het Ankertje of Het Kasteeltje

In dit hekwerk is een anker verwerkt.

SERIE VILLA’S
LANGS
DE BREDASEWEG
AFLEVERING 5
Vreemd misschien om na deze kop
boven dit laatste artikel over de Bredaseweg te beginnen over de Stoomfabriek van Wollen Dekens en Breigaren
Spinnerij, opgericht door Martinus van
Beurden in de Leostraat, tegenwoordig
de Leo XIII-straat. Deze fabriek werd
opgericht in 1887. Twee jaar later werd
het een vennootschap. Deze werd in
1906 ontbonden en heropgericht met het
toetreden van schoonzoon Caspanni tot
de vennootschap.
Rond 1900 was dit de grootste fabrikant
van wollen dekens in Tilburg. In 1907,
dus reeds een jaar na heroprichting,
werd de directie van het bedrijf gevoerd
door de familie Caspanni. Volgens Wiki
Midden-Brabant zijn dit respectievelijk
A.M.A.M., A.TJ.J.M. en M.A.A.M, drie
zonen, samen vennoot van de Tricotagefabriek Caspanni. Zij waren de vader
en twee ooms van Alphonsus (*noot: de
familienaam komt blijkbaar uit Leiden),
Fons als roepnaam.
Even iets terug. Van Beurden had uit zijn
huwelijk een zoon, die na één dag, op
Eerste Kerstdag 1878, stierf. Op 13 oktober 1883 werd Maria Catharina Antonia
geboren (overleden 3 september 1952).
Op 5 juni 1905 trouwde zij met Alphonsus
Adrianus Antonius Caspanni. Deze was
geboren op 25 december 1877, dus precies een jaar voor het overlijden van haar
broertje. Hij stierf op 26 maart 1952.
Bouwfamilie
Hiermee zijn we aangekomen bij de
bouwfamilie van ‘Het Ankertje’ aan de
Bredaseweg 394. Alphonsus en Maria
kregen drie kinderen: Antonius ( 1907
tot 1952), gehuwd met Hendrina Maria
Ganzeboom, Fons, die stierf op 7 februari
1987, gehuwd met Bets Galema, die 4
augustus 2008 stierf te Goirle en Martin
(1911 – 1961, getrouwd met Rietske van
der Valk, die in 2000 stierf. Fons had als

De in 1950 gebouwde villa Het Ankertje aan de Bredaseweg.
Foto’s: Ad Mols
hobby radio-zendamateur en Martin zat in werkte toe al samen met zijn zoon Edude paardensport als springruiter. Antonius ard, Hij was al 77 en liet daarom zijn
had een plezierboot en dus is het niet zo
zoon veel ontwerpwerk doen.
vreemd dat zijn villa aan de Bredaseweg
Een tweede bijzonderheid is de plaats
’t Ankertje moest heten. Niemand kijkt
van de villa. Het is een historische plaats
bij deze naam vreemd op, als hij of zij
naast het vroegere Café De Vier Winden.
het grote anker voor de deur ziet liggen.
Dit café is in het begin van de oorlog door
Maar dit anker kan nooit bij een niet al
bommen weggevaagd. Het zou de plaats
te grote plezierboot hebben gehoord.
zijn, waar nu de Vierwindenlaan ligt en
Volgens de huidige bewoner gaat het
waar vroeger het Bels Lijntje de Bredaverhaal, dat Caspanni dit anker heeft
seweg kruiste. Toch heb ik mijn twijfels
opgevist of gekocht. Een klein anker is
over. De huidige eigenaar liet me weten,
verwerkt in de spijlen van het bordes aan
dat het tracé van de Schaapstraat de
de zijkant van het huis.
vroegere Vierwindenlaan) en de spoorlijn
juist aan de andere kant van zijn huis
Architect Van der Valk
was. Bovendien bestond er blijkbaar al
Tony en Miep bouwden hun huis in 1950.
eerder een Vierwindenlaan op de plaats
Het eerste bijzondere is de architect. De
waar nu ongeveer de Burgemeester
broer van Tony, Martin, trouwde met de
Jansenstraat is. Als ik daar nader over
architect Jan van der Valk, die in Tilburg
geïnformeerd ben, zal ik daar zeker nog
maar ook daar buiten, al een grote faam
een stukje aan wijden.
had. Naast zijn bouwstijl stond hij bekend
als sociaal bewogen mens. Na zijn vesRiolering
tiging in Tilburg bouwde hij zijn eerste
Heel bijzonder vind ik ook, dat pas in
’eigen’ huis in de Zomerstraat 49 in de Art 1964 er een kadastrale acte werd verleNouveau stijl. Heel anders is bijvoorbeeld den ( P4482) over de aansluiting op het
Villa Constance aan de Spoorlaan 432
riool van de gemeente Tilburg.
uit 1902. Tuinstraat 112 bouwde hij voor
Mogelijk is op grond van de eerste twee
het eigen gezin, en de dubbele villa op
bijzonderheden het pand in 2017 aanBredaseweg 432 voor zijn schoonzoon
gewezen als gemeentelijk monument.
(Bredaseweg 430 voor Gimbrère). HofMisschien staan er nog kadastrale fouten
stede De Blaak (1907) is ook van zijn
in het bovenstaande, maar het zoekwerk
hand. Hij bouwde de Broekhovense kerk
tot op heden heeft nog geen nieuwe ge(1912) en ontwierp het plan Merode.
zichtspunten opgeleverd.
Deze sociale woningbouw is inmiddels af- Hiermee is de voorgeschiedenis voldoengebroken. Bijna iedere Tilburger kent ook
de uitgespit. Ik werd in eerste instantie
het Odulphus Lyceum en het Studiehuis
vooral nieuwsgierig, toen men het in de
St. Joseph, beter bekend als De Rooi
wijk had over ‘Het kasteeltje’ en ik eerst
Pannen. Ik zeg niet te veel, als ik praat
niet wist, wat men bedoelde. Ik kende de
over bakstenen pronkstukken. Zijn socinaam, zag iedere keer het grote anker
ale aard toonde hij door het bouwen van
voor de deur en dacht over een gepenside woonblokken aan de Nassaustraat /
oneerde zeekapitein. Het beeldbepalenRingbaan West, sociale woningbouw in
de torentje, tamelijk robuust van vorm,
de wijk Theresia in het gebied Alleenhouleidt me nu echter naar de uitspraak “My
derstraat en Arke Noëweg. Zo’n zwager
home is my castle”.
moet je wel vragen voor jouw villa. Jan
Tekst: Ad Mols
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KORT NIEUWS UIT EN OVER ZORGVLIED
Drie moestuintjes vrij
Volkstuinvereniging De Kaaistoep aan
de Oude Rielsebaan (dichtbij de wijk
Zorgvlied) is een kleinschalige moestuinvereniging met maximaal 40 leden.
Momenteel zijn er drie percelen vrij en is
er dus voor het nieuwe jaar plaats voor
leden met groene vingers.
De Kaaistoep is hoofdzakelijk een groentetuin, maar bloemen kweken en fruit telen mag ook. Maak een afspraak om een
kijkje te komen nemen of kom gewoon
langs op zaterdag tussen 10.00 en 12.00
uur. Een afspraak maken is ook mogelijk:
Ellis Hoogeveen, 06-23002002.

Kerstconcert in kapel
‘De Pastorale’ is de naam van het kerstconcert dat zondag 22 december vanaf
15.00 uur plaatsvindt in de kapel van
Mariëngaarde. Het is de vierde editie
van kerstconcerten in de serie ‘O Kerstnacht…’ van Stichting Muziek Nu. Deze
stichting verbindt zoals altijd bekend
repertoire (onder andere John Rutter en
Hector Berlioz) met splinternieuwe composities van Arjan van Baest en Evert

van Merode. Dat levert een verrassende
en bonte mix van stijlen op waarin niets
zeker is. Aan dit concert werkt naast het
koor van Muziek Nu en sopraansolist
Rianne Wilbers ook het ensemble CoMA
Eindhoven mee. De naam ‘Contemporary Music for All’ geeft al aan dat dit
koor moderne klassieke muziek toegankelijk maakt voor een groot publiek.
Toegangsprijs: 10 euro, reserveren via
mariengaardetilburg@gmail.com.

Nostalgiafeest
Het Activiteitennetwerk Zorgvlied - De
Blaak en ContourdeTwern blikt terug op
een mooie een muzikale tijdreis voor
alle senioren uit Zorgvlied en De Blaak
op zondag 3 november in de Back. Zo’n
tachtig bezoekers genoten van een sfeervol nostalgisch programma.
Na een ontvangst met een ‘glaasje
bubbels’ was er voor iedereen koffie met
iets lekkers. Vervolgens startte DJ Ron
met zijn programma Zo Was ‘t Vruuger.
Het decor dat opgebouwd was werd
steeds uitgebreid met allerlei zaken van
vroeger. Ook werden er heel veel dingen,
zoals oud gereedschap, een naaikist,
foto’s, gereedschap, boeken enzovoort

de zaal rondgestuurd. Dat leverde mooie
gesprekken op. Aan het einde van de
middag werden de gasten verrast met
een ouderwetse puntzak frites met een
snack die ze zelf aan de friettent buiten
konden gaan halen. Tekst: Activiteitennetwerk Zorgvlied - De Blaak

De Zonnebloem
De Zonnebloem bestaat dit jaar 70 jaar
en is een pure vrijwilligersorganisatie die
zich richt op langdurig zieke mensen,
lichamelijk gehandicapten en lichamelijk
hulpbehoevende ouderen. En dan vooral
op diegenen onder hen die dreigen te
vereenzamen.
Wij als Zonnebloem Groot Zorgvlied – de
Blaak praten niet alleen over eenzaamheid maar doen er al 32 jaar daadwerkelijk iets aan: 23 mensen in Zorgvlied
ontvangen regelmatig huisbezoek van
onze vrijwilligers en doen mee aan onze
maandelijkse activiteiten. Omdat we vanwege de AVG geen namen van nieuwe
deelnemers meer doorkrijgen doen wij nu
zelf een oproep in deze wijkkrant. Nieuwe
deelnemers én vrijwilligers zijn van harte
welkom. Meld je aan voor een gesprek
met Ruudt Menting 013-4600343.

Geen zin om te koken maar toch een goedverzorgde
maaltijd op tafel zetten? Wil je eens wat anders eten?
Krijg je vrienden te eten en wil je snel en gemakkelijk
klaar zijn? Kies dan voor Joost aan Tafel!
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Ad van den Elshout en Sylvie Willekens leren scholieren al tien jaar hoe ze moeten scoren.

Foto: Judith Hultermans

Sylvie en Ad leren scholieren scoren
Scoren kun je leren. Dat is de naam die
Sylvie Willekens (53) en Ad van den
Elshout (69) tien jaar geleden bedachten
voor hun huiswerkbegeleidingsorganisatie. Ze weten het niet precies, maar in
die tien jaar moeten zij tussen de 450 en
500 middelbare scholieren ondersteund
hebben bij het maken en het leren van
hun huiswerk.
,,Eigenlijk zijn wij er min of meer toevallig
in terecht gekomen. Wij volgden allebei
een opleiding Remedial Teaching. Wij
wilden een RT-praktijk beginnen en toen
kwam ook ineens het idee voor huiswerkbegeleiding, omdat we de kans kregen in
de prachtige ruimte van de naschoolse
opvang te gaan zitten’’, vertelt Sylvie. Zij
was jarenlang lerares Frans en Nederlands op het Odulphuslyceum in Tilburg
en Ad gaf veertig jaar gymles op het
Theresialyceum eveneens in Tilburg en
hij was ook vijftien jaar brugklasleider van
de klassen 2 en 3.
Tien jaar geleden begon het duo in een
lokaal van de naschoolse opvang van
Kinderstad (nu Kindcentrum Christoffel)
in Zorgvlied op dinsdag en donderdagavond. Ad: ,,De loop zat er al snel in,
vooral door mond-tot-mond-reclame.
Inmiddels zitten we vier avonden in de
Christoffelschool. De scholieren komen
van 18.30 tot 20.30 uur. Eerst even
ontspannen in de middag en dan in de

avond ‘knallen.’ Wij doen ook drie middagen huiswerkbegeleiding op Odulphus
en dat is wel meteen na schooltijd. En in
de maand mei bieden wij ook nog extra
eindexamentrainingen aan. Daar is ook
veel belangstelling voor.”
Maatwerk
Volgens Sylvie en Ad draait alles om het
ondersteunen van de scholieren. ,,Wij
bieden vooral maatwerk; wat zijn jouw
leerstrategieën, hoe maak je een planning, hoe leer je het best de woordjes,
hoe maak je de beste samenvatting en
geven extra uitleg van de stof. We bieden
voor iedere leerling rust, structuur en hulp
bij huiswerk. En eventueel zorgen wij ook
voor bijles. Daarvoor schakelen wij vaak
jonge studenten in die een lerarenopleiding of een andere universitaire studie
volgen.”
Zijn de scholieren in die tien jaar eigenlijk
veel veranderd? Ad: ,,Dat valt best mee.
Jongeren hebben tegenwoordig natuurlijk
wel nog meer afleiding. Appen, Instagram, gamen, allerlei rages, enzovoorts.
Ze moeten ook veel meer dan vroeger.
Veel scholieren die hier komen, vinden
het daarom juist fijn dat ze twee uur lang
echt alleen met hun huiswerk bezig zijn
zonder afleidingen.”
Sylvie: ,,De meeste leerlingen die hier
komen, kunnen de studie best aan, maar

ze hebben gewoon wat structuur nodig,
ze moeten leren leren en leren plannen
en dan komt het vrijwel altijd goed. Van
de bijna 500 leerlingen die wij de afgelopen tien jaar begeleid hebben, is het
misschien in een enkel geval niet goed
gegaan. En wat ook heel belangrijk is,
wij betrekken de ouders en eventueel de
school er intensief bij, zowel vooraf als
tussendoor.”
Goed geholpen
Hoog tijd om enkele scholieren zelf aan
het woord te laten. Sacha van Houts (13
jaar, 2 havo/vwo Theresia) ziet de huiswerkbegeleiding helemaal zitten. ,,Het
helpt echt. Ik wist eerst helemaal niet
hoe ik dingen aan moest pakken. Daar
hebben Sylvie en Ad mij heel goed mee
geholpen. Mijn resultaten zijn echt flink
verbeterd.”
Ook Saree van Leeuwen (15 jaar, 2e klas
Jozefmavo) is enthousiast. Vorig jaar was
het me al goed bevallen. Ik had ook echt
hulp nodig. Wiskunde ging heel slecht,
hier hebben ze veel meer tijd om de
dingen uit te leggen dan op school. Eerst
had ik een dikke onvoldoende voor wiskunde, maar bij de laatste toets haalde ik
een 9,4.”
Meer informatie over Scoren kun je leren:
www.scorenkunjeleren.nl
Tekst: Ruud Erich
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Links de nieuwe kleedkamers, rechts altijd welkom langs het veld en en ook op het terras.

Foto’s: Ad Mols

RKSV Sarto groeit als kool: 1600 leden
Een groot spandoek met de tekst: Welkom bij RKSV Sarto. Wie bij Sarto het terrein aan de Gilzerbaan op komt voelt al
snel, dat hij of zij werkelijk welkom is. Of,
zoals secretaris Edwin van Gorp het aangaf: ,,Wij proberen het wij-gevoel steeds
te versterken”. Ik voelde dat meteen, toen
ik vanuit de kantine buitenkwam en een
jonge voetballer naar me riep: ,,Bent u
ook lid van Sarto, meneer?” en het antwoord enthousiast begroette: ,,Dat was
ik wel, zestig jaar geleden.” Reactie van
een mevrouw: ,,Sarto-lid blijf je altijd”.
Gek, ik voelde het meteen ook zo.
Over dat gevoel bij de ongeveer 1600
leden zou ik het hebben met secretaris
Edwin van Gorp. Het zou gaan over de
geweldige groei, over de nieuwbouw. Het
werd een gesprek over Sarto met ‘alles
erop en eraan’.
In de voorbereiding had ik me een beetje
verdiept in de geschiedenis en was toch
wel teleurgesteld. Sarto is heden, geen
verleden tijd. Zo staat niets beschreven
over de trainers van weleer, de volleybal-afdeling en zelfs weinig over het
ontstaan. Er liepen op het complex heel
wat mensen op leeftijd rond, die deel van
de historie uitmaken. Over één van de
scheidsrechters zei Edwin zelfs: ,,Dat is
een icoon van onze vereniging”.
Volleybal
Ik had het willen hebben over damesvolleybal uit begin jaren 50, over het
kleine, bijna kneuterige Sarto van de
periode rond 1960, over de club, die erg
stond voor normen en waarden en dan
tenslotte de vertaalslag maken naar het
heden. Dat heden begint met cijfers. Zo
zijn er ongeveer 1.600 leden, 21 heren

senioren teams, één team dames senioren, één team vrouwen 30+ en er wordt
gestart met een team wandel-voetbal.
De junioren hebben in totaal 65 teams,
waaronder drie meisjesteams. Bij de
allerjongsten wordt gemengd gespeeld.
Last but not least: er zijn ook nog twee
G-teams. Daarmee zijn de velden en de
kleedkamers volledig bezet.
Enorme groei
Het doel is momenteel vooral gericht
op het constant houden van het aantal
leden. Immers, een enorme groei kan
in verhouding met de accommodatie tot
problemen leiden. Zo verdubbelde tussen
1995 en 2010 het aantal leden. Daardoor
was het aantal kleedkamers ontoereikend
en moest er ook een veld bijkomen. Denk
daarbij ook maar eens aan trainers en
teamleiders. Binnen een organisatie vergt
dit veel stuurmanskunst.
Overigens, waar ik vooraf dacht, dat
de groei te maken zou hebben met de
enorme opmars van dames- en meisjesvoetbal, blijkt dit zeker niet uit de cijfers.
Mogelijk is ook de uitstraling, die Sarto
van oudsher heeft als club met waarden
en normen van grote invloed. Waar zestig
jaar geleden vloeken en schelden niet getolereerd werd, is dat nog steeds zo. De
leiders hebben een protocol over positief
coachen, waarbij opvoedkundig handelen
een belangrijke rode draad is. Dit protocol
wordt regelmatig opnieuw besproken.
Ook is er een arts als onafhankelijk vertrouwenspersoon aan de club verbonden.
Daarnaast is het heel duidelijk de opzet
van het bestuur, om ieder probleem
bespreekbaar te maken. Het wij-gevoel is
daarbij natuurlijk een belangrijke factor.

De groei in leden moest ook leiden naar
een betere accommodatie. Er zijn dit jaar
vier kleedkamers bijgebouwd, zodat er
nu totaal veertien zijn. Een extra kleedkamer voor scheidsrechters was dringend
nodig, een invalidetoilet, tevens baby
omkleedruimte, een pannaveldje, een
nieuw kunstgrasveld. Het lijkt misschien
niet spectaculair, maar bedenk wel dat
hier een grote club gerund wordt door
een gedreven bestuur.
Paus Pius X
In de bestuurskamer hangen twee
opvallende afbeeldingen. Allereerst is
er een van Paus Pius X, bekend als kindervriend. Geboren in de buitengewoon
arme familie Sarto klom hij op tot het
hoogste ambt binnen de katholieke kerk.
Voor zeer velen nog altijd een voorbeeld.
Het tweede portret is van kapelaan
Theunissen. Deze was samen met de
broeders van de Thomasschool nauw
betrokken bij het wel en wee van de
jeugd van de parochie. Het kwam op mij
over alsof het huidige bestuur op een
moderne wijze omgaat met de principes
van toen. Dat houdt een vereniging bij
elkaar. Gestoeld op principes, met moed
om te moderniseren, het creëren van een
saamhorigheidsgevoel: wat kun je meer
verlangen. Na 60 jaar leek het zelfs voor
mij een thuiskomen.
Tekst: Ad Mols
Met dank aan Edwin van Gorp (secretaris)
en Mieke Mols – Hopstaken (oud-lid damesvolleybal Sarto).
Via www.voetbaltv.nl zijn regelmatig
gestreamde wedstrijden van Sarto live te
bekijken.”
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Droom, liefde voor het vak en geluk
Joost van Wijnen was 17 jaar de trotse
eigenaar van het restaurant behorend
bij de golfbaan in Esbeek. ,,Ik was kok
in hart en nieren maar noodgedwongen
werd ik steeds meer administrateur,
calculator, volger van steeds lastigere
regelgeving.’’ Uiteindelijk werd er een
knoop doorgehakt en het restaurant werd
verkocht.
Een nieuw restaurant opzetten, een
ander restaurant overnemen was geen
optie voor Van Wijnen ,,Ik zou dan weer
in dezelfde mallemolen terechtkomen.’’
Een lastige periode volgde. Tot een
schoonzusje hem op een idee bracht.
Waarom ging hij vanuit huis geen maaltijden bereiden voor mensen?
Een droomscenario wat wel nog even
handen en voeten moest krijgen. Beetje
geluk had hij wel nodig. ,,Ongelofelijk, via
de buurtapp had ik binnen een uur zo’n
tien of twaalf maaltijden in bestelling.’’
Snel moest er nog wisselgeld geregeld,
bakjes om het eten in mee te geven. Er
moest ontzettend hard gewerkt worden
om aan de toenemende vraag te kunnen
voldoen. ,,Mond-tot-mond-reclame heeft
er voor gezorgd dat ik inmiddels een
enorm klantenbestand heb.’’
Mensen uit de eigen buurt gingen voorop
waarna al snel liefhebbers uit Reeshof
en De Blaak volgden. ,,Ik doe dit momenteel twee dagen per week, maar ben
druk bezig met het uitbouwen van mijn
activiteiten.’’
Onder zijn klantjes zijn onder andere
mensen die niet kunnen koken of geen

Joost van Wijnen zit hier aan de tafel en zo heet zijn nieuwe bedrijf ook: Joost
aan Tafel.
Foto: Judith Hultermans
tijd hebben, die eerst voor de kinderen
wat lekkers maken en dan later genieten
van een maaltijd van Joost. ,,Het valt
me op sowieso in mijn omgeving, dat
mensen gewoon steeds lekkerder willen
eten.’’ Ondertussen werkt Joost vanuit
een professionele keuken.
Met de kerst in aantocht mag dat ook
wel. ,,Ik heb al redelijk wat ideeën voor
een goed uitgebalanceerde maaltijd met
de kerst. Zoals ook nu is die dan voor 80
procent klaar en de laatste 20 procent
doen de mensen thuis met behulp van

bijgeleverde instructies en dat alles zonder magnetron.’’
Vanuit onvrede met zijn situatie, vervolgens getriggerd door een tip van zijn
schoonzus, dromend zoals hij deed toen
hij zijn restaurant in Esbeek begon, van
mensen die blij werden van wat hij voor
hen klaarmaakte, ontstond iets heel
moois. Maar zonder zijn inzet en wilskracht en een beetje geluk was ‘Joost
aan tafel’ nooit zo’n succes geworden als
het nu is.
Tekst: Kristel Stoffels

Informatie-avond over Herenboeren in wijkcentrum de Back
Wil jij eten van je eigen boerderij? Al
meerdere bewoners van de wijken
Zorgvlied en De Blaak hebben zich
aangemeld als lid van Herenboeren
Goedentijd. Wellicht zijn er daarom wel
meer mensen in beide wijken die geïnteresseerd zijn om Herenboer te worden.
Tijd dus voor een Herenboerenavond in
Wijkcentrum de Back op dinsdag 14 januari om 20.00 uur.

Een Herenboerderij is een kleinschalige
coöperatieve boerderij in eigendom van
200 huishoudens die hen voorziet van
groente, fruit, aardappelen, vlees en
eieren. Samen hebben ze een boer in
dienst die op een duurzame manier kwalitatief hoogwaardig voedsel produceert
dat de leden-Herenboeren willen eten.
Een farming community waar jezelf geen
vieze handen hoeft te krijgen, maar in

sommige gevallen wel mee mag helpen
op het land als je dat wilt.
Tijdens deze avond vertellen we je alles
over wat je wil weten over Herenboeren.
We vertellen over de stappen die we zetten om in Alphen, op de locatie Goedentijd 59, tot een Herenboerderij te komen.
Meer informatie over Herenboeren kun
je vinden op onze website www.hartvanBrabant.herenboeren.nl.

Huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren
Wij bieden ondersteuning bij het maken / leren van je huiswerk.
Wij bieden wellicht datgene waarnaar je op zoek bent!
Een prettige leeromgeving waarin vooral rust, structuur, hulp bij plannen
en aanpak en eventueel bijles in een bepaald vak geboden wordt.
Locatie:

gebouw kindcentrum Christoffelbasisschool
Schout Backstraat 41 Tilburg

Tijd:

maandag-, dinsdag- en donderdagavond
van 18.30 tot 20.30

Informatie:

Sylvie Willekens
0613457772
Ad van den Elshout
0639489094
www.scorenkunjeleren.nl
info@scorenkunjeleren.nl
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Kinderen Christoffel ‘krijgen de ruimte’

Volgens Raf kunnen er best wel Aliens bestaan.
Wat wil ik er mee? Wat versta ik er onder. Dat wilde ik ontdekken door een
gesprekje met Pepijn, Fleur en Raf, drie
‘vlotgebekte’ kinderen uit groep 6b van
ons Kindcentrum Christoffel. Ons, ja,
want als school hoorde het al onlosmakelijk bij Zorgvlied, maar na de geweldige
ombouw tot Kindcentrum is het nog meer
‘van ons’. En hier is naast alle schoolse
dingen keihard en vooral centrum-breed
gewerkt aan het project ‘Ruimte’. In een
filmpje gaf André Kuipers een extra stimulans aan de jeugd.
Wat kwam er een hoop op me af. Pepijn
met een woordenvloed. Hij gooide er in
een kwartier van alles uit. Heelal, sterren,
planeten en de zon, ze vlogen me om de
oren. En heel triomfantelijk kwam daar
de oerknal en de daardoor ontstane onpeilbare ruimte. Het begrip lichtjaren was
nog wat vreemd, maar na enkele minuten
was dat volledig in de vocabulaire van
Pepijn opgenomen. Onmiddellijk was
duidelijk, dat je met een huidige raket niet
ver kon komen. Tja, zelfs als mensen er
500 jaar over zouden doen om in een
ver sterrenstelsel terecht te komen, dan
dacht Pepijn niet, dat hij op 509 jarige
leeftijd dat nog mee zou maken. We kregen het over sterren en planeten, over
Jupiter en Saturnus, over de ringen, over
de aarde met zijn zuurstof, die er helaas
in de ruimte niet was. Pepijn was al een
koepel op een planeet aan het bouwen.

Fleur: de ruimte is zwart met gele puntjes.

Tenslotte ging het nog even over of er wel
of niet leven in de ruimte was. ,,Aliens
konden er toch wel zijn”, vond onze jeugdige wetenschapper. En meteen had hij
een beschrijving paraat, die aangaf wat
SF-films voor invloed kunnen hebben. Tot
slot heb ik beloofd, dat er vast wel een
ster naar hem genoemd zal worden. Nu
maar hopen, dat hij deze belofte niet al te
letterlijk neemt.
Dat geldt evenzeer voor mijn tweede
gast, Fleur, een zonnebloem. Veel rustiger, nadenkend en daar duidelijk af en
toe een pauze voor nemend. Ruimte
beschreef ze als zwart met gele puntjes
van de sterren. Maar dan zit ze tegenover
iemand die daar geen genoegen mee
neemt. Hoezo zwart? Hoe kan dat, als wij
hier allemaal kleuren zien? Zou er in de
ruimte dan geen kleur zijn? En dan ineens die twinkelende ogen: ,,Jawel, maar
die zie je niet, want er is geen licht”. Fleur
begon daarna heel enthousiast te vertellen over de planeten en sterren, over
de godennamen, zoals Venus, Mars en
Mercurius. Mars was voor haar de sterke
god. We kregen het over de mooie Venus
en de oorlogsgod Mars. Voor haar was
de titel ‘Vrouwen komen van Venus en
mannen komen van Mars’ dan ook volstrekt duidelijk. Eén weetje wilde ze zeker
nog kwijt. De ruimte mag dan wel zwart
zijn, maar Mercurius is veelkleurig.
Tot slot kwam Raf. Kwikzilver, alles in

Er is flink geknutseld in het Kindcentrum.

de gaten houdend, nog vlug antwoord
geven, rondkijken en zich weer op het
gesprek richten. Nee, ik heb hem geen
ster beloofd, maar als ze bij Saturnus nog
een nieuwe maan ontdekken, wordt die
Raf genoemd. Hij probeerde me haarfijn
uit te leggen, hoe een raket werkte en
hoe die in acht minuten in de ruimte was.
Ineens begon hij over g-krachten. Als
voorbeeld noemde hij, dat, als zijn vader
te hard optrekt met de auto (foei) je in
de stoel wordt gedrukt. Toch is dat maar
een beetje van de kracht. In een raket is
dat veel erger. Dus legde hij uit, dat een
astronaut getraind wordt in een door hem
precies beschreven apparaat. Prachtig,
de uitdrukking: ,,Ze worden daar getraind
tot raketniveau”.
We kregen het nog over zwaartekracht,
luchtdruk en zoveel meer. Sterrenbeelden, het zijne is leeuw, want hij is 15
augustus jarig. Hij tekende voor mij het
zogenaamde steelpannetje. Het was
genieten.
Wie door het hele gebouw loopt, ziet
overal de ruimte afgebeeld. Van met aluminiumpapier gemaakte raketten tot door
kleuters gevouwen astronauten en ingekleurde planeten. Het maakte een geweldige indruk op me, vooral ook de heuse
capsule in een zwart-plastic tent. Enorm,
wat zo’n project vraagt aan aandacht,
werk en creativiteit. Petje af.
Tekst en foto’s: Ad Mols

Raf weet precies hoe raketten werken.
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KORT NIEUWS
Stijldanscursus 40-plus

Friezenlaan flink opgefrist
Fase 1 van de herinrichting van de Friezenlaan en omgeving is afgerond. Een
deel van de Friezenlaan is heringericht en bestraat. Het ziet er meteen een stuk
frisser uit. Firma Broeren werkt verder in de aangrenzende straten. Begin februari moeten ook de Romeinenstraat, Tubantenstraat, Keltenstraat, Maresatenstraat, Frankenlaan en Saksenstraat klaar zijn.
Foto Helma Verhagen

Wijkbewoonster Annet Weterings wil
graag een stijldanscursus voor 40-plussers organiseren in de Back. Daarvoor
zoekt zij belangstellenden. Als er voldoende animo is, wil zij het liefst al heel
snel van start gaan. De cursus zal in
ieder geval op een middag plaatsvinden.
Naar een docent wordt nog gezocht.
,,Wij zoeken enthousiastelingen vanaf
40 tot en met 100 jaar die onder leiding
van een professioneel docent aan de
slag gaan. In overleg met de mensen die
zich aanmelden gaan wij een middag
kiezen’’, aldus Annet Weterings. Over de
kosten kan zij nog niets zeggen. Dat is
afhankelijk van het aantal deelnemers,
de zaalhuur en de vergoeding voor de
docent. ,,Het gaat mij vooral om bewegingsplezier, het oppakken van oude
stijldansliefde of het ontwikkelen van een
nieuwe stijldansliefde en natuurlijk ook
de sociale contacten.” Informatie en aanmelden: 013-5901175 of 06-15676236.

TotaalFietsen kiest bewust voor Mortelplein
Na een zeer grondige opknapbeurt is in
het winkelpand aan het Burgemeester
van de Mortelplein 60 TotaalFietsen
geopend. Daarmee heeft Zorgvlied (eindelijk) weer een fietsenzaak in de wijk.
,,Wij hebben heel veel panden bekeken
maar we kwamen steeds weer op het
Mortelplein uit”, legt eigenaar Jac Thiel
(62) uit. ,,Wij wilden per se buiten de
Ringbanen zitten en in een wijk waar nog
geen fietsenzaak was. Zo kwamen wij
in Zorgvlied terecht. Het kwam natuurlijk
ook goed uit dat er in de aangrenzende
wijk De Blaak ook geen fietsenzaak zit”.
Thiel is geen onbekende in de Tilburgse
‘fietsenwereld’. Hij had ruim zes jaar een

gelijknamige fietsenzaak in de Nieuwlandstraat in het centrum.
,,Van 2005 tot 2015 had ik de zaak Use
Before in de Nieuwlandstraat, een van de
eerste kringloopwinkels in Tilburg. Daaruit is eigenlijk TotaalFietsen ontstaan.
Die zat in het pand tegenover de kringloopwinkel. Dat pand wordt afgebroken
en daarom ben ik elders in de stad naar
een geschiktere locatie gaan zoeken ’’.
TotaalFietsen verkoopt fietsen van het
merk Popal. Volgens Thiel leuke fietsen
die ook nog prima betaalbaar zijn. ,,De
prijs is goed, de kwaliteit is goed we
hebben leuke modellen in allerlei frisse
kleuren ook voor kinderen en tieners.

Klanten van 2 tot 99 jaar kunnen bij ons
terecht, de kleuters voor een loopfietsje
en de ouderen voor een comfortabele
seniorenfiets.”
Naast de verkoop van fietsen verzorgt
TotaalFietsen vanzelfsprekend ook alle
voorkomende reparaties. Thiel: ,,Het
enige wat wij niet in de winkel hebben is
electrische fietsen. Dat is een bewuste
keuze. Wij willen op een goede manier
garantie en service kunnen geven en bij
de verkoop van electrische fietsen is dat
een heel ander verhaal als bij gewone
fietsen. Dat laten we dus aan anderen
over.”
Tekst: Ruud Erich

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
Zondag 1 december
10.00 uur. Petrus & Paulus
Eucharistieviering met Gregoriaanse
Schola. Toegang gratis
Vrijdag 13 december
9.30 uur, De Back
Vrouwenontbijt Vrouwenraad Zorgvlied.
14.00 uur. De Back
Kerstbijeenkomst KBO m.m.v. van
Gemengd Koor Malkander, dat
kerstliederen zingt. Opgeven voor 6
december. Toegang: 5,00.

chocomel, glühwein en erwtensoep.
Toegang gratis.

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO.
Toegang gratis voor leden.

Woensdag 18 december
16.00 uur. Petrus & Paulus kerk
Kerstviering de Zonnebloem
Toegang gratis

Dinsdag 14 januari
20.00 uur. De Back
Informatie-avond over Herenboeren. Zie
ook pag. ?? Toegang gratis

Zondag 22 december
15.00 uur. Kapel Mariëngaarde
Kerstconcert ‘De Pastorale’. Zie ook
pagina 6. Toegang: 10 euro. Reserveren
via mariengaardetilburg@gmail.com

Zondag 26 januari
14.30 uur. Schouwburg
KBO-activiteit. Concert door zangeres
Janne Schra & Noordpool Orkest. Vooraf
uitgebreide lunch. Toegang met lunch: 25
euro voor leden, 28 euro voor niet-leden

Zondag 5 januari
10.00 uur. Petrus & Paulus kerk
Eucharistieviering en aansluitend
nieuwjaarsreceptie.

Zaterdag 14 december
20.00 uur. Petrus & Paulus kerk
Concert Sotto Voce en Cantilare
Zondag 15 december
11.00-17.00 uur. De Back
Gezellige Kerstmarkt met gratis

Vrijdag 10 januari
14.00 uur. De Back

ZET MAAR VAST OP DE KALENDER
6 maart: jaarvergadering wijkvereniging
13 april: Paasmarkt (Mortelplein)
6 juni: Panna-dag (Mortelplein)
Volgende wijkrant verschijnt 31 januari
2020, kopij inleveren voor 12 januari

WEEKAGENDA DE BACK
MAANDAG
09:00-13:00: Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking.
Info: D. van Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl of 0683793112
13:30-17:00: Bridgeclub Plaisir. Vrije inloop. Informatie: A.Grob 0134673749
13:30-14:45: Spaanse les door Catharina Espanola. Meer informatie: K.
Geerts: info@spaanslerentilburg.nl of
0648330452
13:30-15:30: Turkse vrouwengroep.
Info: F. elAbassi, Contourdetwern,
0623144893
14:00-16:00: Sjoelen, Jeu de Boule. Vrij
toegankelijk.
19:00-21:45: Spaanse les door Catharina
Espanola. Meer informatie: info@spaanslerentilburg.nl of 0648330452
20:00-23:00: Repetitie Tilburgs Opera
Koor
DINSDAG
13:30-15:30: Uurtje met je buurtje. Gezellige middag om je buren te leren kennen.
13:30-15:30: Interculturele vrouwen-

groep. Info: F. elAbassi, sociaal werker
Contourdetwern, 0623144893
Middag: Remedial teaching. Info: www.
mrt-rt.nl
17:30-19:00: Eten in de Back. Iedere
week een verse maaltijd eten met je wijkbewoners. Minimaal drie dagen vooraf
opgeven in de Back of 0134687373
19:00-21:45: Spaanse les Catharina
Espanola. Meer informatie: info@spaanslerentilburg.nl of 0648330452
WOENSDAG
09:00-17:00: Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking.
Info: D. van Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl of 0683793112
10:30-11:30: De Groene Muze, bewegen
op muziek voor 60+. Info: 0628371006
13:00-16:00: Factorium, Danslessen
voor bassischoolleeftijd. Info: Factorium
0135354055
19:00-20:15: Spaanse les Catharina
Espanola. Meer informatie: info@spaanslerentilburg.nl of 0648330452
19:30-22:00: Repetitie Vrouwen kamerkoor Cantilare

19:30-23-00: Biljarten
DONDERDAG
09:00-17:00: Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking.
Info: D. van Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl of 0683793112
14:00-16:30: Repair café elke laatste
donderdag van de maand. Laat uw kapotte apparaten repareren.
Middag: Piano lessen. Info: 0619991145
of 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,
0134633268
ZATERDAG
13:00-16:00: Creatieve workshops voor
mensen met een beperking. Info: D. van
Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl ,
0683793112

KORT NIEUWS UIT EN OVER ZORGVLIED
Kerstmarkt in de Back
In de Back aan de Schout Backstraat
vindt zondag 15 december van 11.00 tot
17.00 uur weer een sfeervolle Kerstmarkt
plaats voor jong en oud.
De grote zaal van het wijkcentrum wordt
helemaal in kerstssfeer aangekleed en er
klinkt natuurlijk toepasselijke kerstmuziek
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uit de luidsprekers.
Voor de bezoekers is er gratis glühwein,
chocomel of erwtensoep. Voor de kindereen wordt er een speciale hobbyhoek
ingericht waar zij naar hartelust kunnen
knutselen, schilderen en tekenen.
Tiwos en ContourDeTwern, twee instellingen die heel actief zijn in Zorgvlied,
zijn aanweizg met een informatiekraam.

Diverse wijkbewoners gaan laten zien
wat zij hobbymatig zoal gemaakt hebben.
Daarbij moet je denken aan tasssen, sieraden, bloemstukjes, houten speelgoed,
Tiffany-voorwerpen (genoemd naar de
Amerikaanse glaskunstenaar Louis Comfort Tiffany en voorwerpen gemkaat met
behulp van epoxyhars. De meeste produkten zijn ook te koop. Toegang gratis.
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