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Bewoners mogen
meepraten over
nieuw speelveld

Briefje op de deur van het wijkcentrum, De Back is voorlopig gesloten.

Corona treft ook de wijkkrant
Het Corona-virus treft ook de wijkkrant. Omdat wegens de corona-crisis voorlopig alle activiteiten zijn afgelast staat er op de achterpagina van deze wijkkrant
geen agenda met activiteiten in wijkcentrum De Back of op andere locaties in
Zorgvlied aan.
Wij verwijzen graag naar onze website https://www.zorgvliedtilburg.nl. Daarop
gaan we de komende maanden actuele informatie over activiteiten in Zorgvlied
plaatsen. Op deze website bieden wij ook ruimte aan mensen die iets kwijt willen
naar aanleiding van de corona-crisis. Mail uw bijdrage naar redactie@zorgvliedtilburg.nl.

De Back heeft zeer dringend
een aantal vrijwilligers nodig
De continuïteit van de activiteiten in
wijkcentrum De Back is in gevaar.
Daarom doet het bestuur van de
wijkvereniging opnieuw een oproep aan
bewoners van Zorgvlied om zich aan te
melden als vrijwilliger.
Waarnemend voorzitter Marc Vintges:
,,De laatste maanden zijn er weer enkele
vrijwilligers vertrokken of uitgevallen. We
krijgen de zaak bijna niet meer geregeld.
Als het zo doorgaat moeten we avonden
gaan sluiten en komen er ruimtes leeg
te staan. We hebben een prachtig eigen
wijkcentrum in Zorgvlied. Het zou zonde
zijn als we dat niet optimaal gebruiken.”
Volgens het bestuur kan iedereen vanaf
18 jaar meteen aan de slag. Het gaat
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om openen en sluiten, bardiensten
en het organiseren of begeleiden van
activiteiten in het wijkcentrum. ,,Als
iemand één dagdeel per week komt
helpen zijn we al heel blij, maar meer
mag natuurlijk ook”, aldus Vintges.
Vrijwilligers krijgen geen vergoeding,
maar de wijkvereniging organiseert een
paar keer per jaar activiteiten voor alle
vrijwilligers in De Back, het bestuur en
de wijkkrant. Vintges: ,,En dan hebben
we nog iets leuks. Vrijwilligers die zich
minimaal een half jaar ingezet hebben,
mogen één keer per jaar onder bepaalde
voorwaarden gratis een ruimte in De
Back gebruiken voor een eigen activiteit”.
Tekst: Ruud Erich

Als het aan de gemeente ligt wordt
het troosteloze speelveld aan de
Burgemeester Rauppstraat grondig
opgeknapt in nauw overleg met de
omwonenden en de nabij gelegen
scholen. Op een bewonersbrief met een
vragenlijst die de gemeente op ruim 1500
adressen in Zorgvlied heeft verspreid, is
door bijna 300 mensen gereageerd.
Een kwart van de mensen ziet er het liefst
een kunstgrasveld komen, twintig procent
kiest voor andere zaken zoals een jeude-boulesbaan, een combinatie van
grasveld en speeltuin of een Tiny Forest
(mini-bos). Bijna dertig procent van de
mensen die gereageerd hebben, willen
na het opknappen van het speelveld wel
helpen met het onderhoud en het beheer.
Zie verder pagina 8
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RECEPT

COLOFON

Tempura maken? Doe het zelf
Wie tegenwoordig Japans wil eten komt
als snel uit bij sushi. Het is helemaal
in om allerlei van die lekkere hapjes in
een restaurant of thuis te eten. Bij AH
is een aparte Japanse hoek waar hele
dagen enkele mensen bezig zijn met
de bereiding. Mijn vriendin Kazue Goto,
voor een aantal van u bekend van het
Burgemeester van de Mortelplein of van
concerten in de Petrus en Paulus Kerk,
stuurde mij dit recept van tempura (ook
bij AH te koop maar zelf maken in allerlei
variaties geeft veel meer voldoening).
Kazue geeft aan, dat de tempura uit
de winkel niet ‘echt’ is en heel anders
smaakt. Dus: maak echte tempura.
Waar staat frituren: olie moet 170 tot 180
graden zijn. Twee keer frituren om het
knapperig te krijgen. Deze tweede keer
kan eventueel ook in de air-fryer.
De ingrediënten worden in het
tempurabeslag gerold (ingepakt) en
gefrituurd. Het beslag maak je van een
ei (kloppen), 250 cc bloem en 250 cc
ijskoud water. Dit is voldoende voor
ongeveer vier personen.
Op de bijgevoegde foto liggen diverse
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ZORGVLIED
Wijkkrant van, voor en door alle
bewoners van de wijk Zorgvlied in
Tilburg. Thuis in Zorgvlied is een uitgave
van Wijkvereniging Zorgvlied.

in te rollen groenten, vlees of vis.
Suggesties: garnalen, inktvis, diverse
stukken vis, diverse stukken vlees,
shiitake (een zeer lekkere paddenstoel),
gehakt, dunne plakjes pompoen en
aubergine, sperziebonen, geschilde
dunne plakjes lotuswortel, enzovoorts.
Tempura kan met diverse kruiden
gegeten worden: zout, wasabizout,
geraspte retich of radijs, met geraspte
gember, soyasaus, bonita-soyasaus,
enzovoorts.
Eet smakelijk. Wil je reageren, stuur je
reactie naar mij en ik stuur het door. Dat
zou erg leuk zijn.
Tekst: Ad Mols

Coördinatie en eindredactie: Ruud Erich.
Redactie: Frits Bressers, Ad Mols, Hans
van Roosmalen, Bart Stenders, Kristel
Stoffels en Myriam Tacke.
Fotografen: Judith Hultermans en Helma
Verhagen.
Lay-out: Rendier Produkties.
Druk: Drukkerij Groels Tilburg
E-mail: redactie@zorgvliedtilburg.nl
De volgende wijkkrant verschijnt op
vrijdag 26 juni 2020. Kopij voor dit
nummer kunt u insturen tot 6 juni 2020.
Adverteren? Graag! 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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Piet van den Hout weet alles over vogels

Piet van den Hout zou op 5 april zijn nieuwe vogelboek presenteren maar dat gaat niet door.
Soms komen er kinderen aan de deur
met vogeltjes die er niet al te best aan
toe zijn. Met het verzoek of Piet van den
Hout, die sinds 1991 in Zorgvlied woont,
het arme vogeltje er misschien bovenop
kan helpen. Naar iemand die afgestudeerd jurist is, promotieonderzoek heeft
gedaan in Leiden, werkzaam is geweest
bij de vakgroep strafrecht, daar ga je
natuurlijk niet zomaar met een kreupel
vogeltje naar toe. Wel naar Piet want die
weet alles over vogels.
,,Ik voelde me in de advocatuur niet op
mijn plek. Mijn vrouw, die ik tijdens mijn
promotieonderzoek bij de koffieautomaat van de universiteit van Tilburg had
ontmoet, had dat snel door. Ze zag me
bleek thuiskomen en vroeg of ik niet liever iets anders zou willen doen.”
Piet, geboren in 1961 in Zwijndrecht,
ging vervolgens biologie studeren. ,,Niet
zo gek, als kind was ik altijd in het veld
te vinden. Dat ik toch aanvankelijk jurist
werd komt omdat ik meer van taal hield
dan van cijfers. Tijdens mijn biologie-

studie liep ik stage in Groningen, deed
daar onderzoek naar koolmezen in de
omgeving van het Lauwersmeer. Voor
mijn tweede stage ging ik naar het NIOZ,
het Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee, op Texel. Hoogleraar Theunis
Piersma vroeg me of ik daar ook promotieonderzoek wilde doen, naar de relaties
tussen steltlopers en valken. Ik deed
daarvoor veel veldwerk in Afrika”.
Piet was weinig thuis, hij was óf in de
Waddenzee, óf in West-Afrika. Na 16
jaar onderzoek op het NIOZ vond hij het
welletjes. Het was tijd om taal en biologie
samen te brengen. Inmiddels is hij fulltime schrijver, en vaker thuis. Drie keer
per week is hij te vinden op de Regte
Heide waarover hij een blog schrijft met
verhalen over alles wat hij daar meemaakt (www.pietvandenhout.com).
Behalve zijn belevenissen op de Regte
Heide stond er ook het programma van
de presentatie van zijn boek (Gevaarlijk
spel - over roofdieren en hun prooien)
bij boekhandel Gianotten Mutsaers op

Foto Helma Verhagen

zondag 5 april op. Die is inmiddels afgeblazen. Hij was van plan om het eerste
exemplaar aan Theunis Piersma aan te
bieden en die zou ook een verhaal gaan
te houden. Het beloofde interessant te
worden, maar dat gaat dus niet door.
Ook de reizen die Piet samen met zijn
vrouw maakt, bijvoorbeeld naar Afrika,
zijn behalve ontspannend en fijn ook
vaak nuttig voor de boeken die hij graag
wil schrijven. ,,Ik heb altijd schrijfmateriaal bij me, noteer veel van wat ik zie, niet
met een speciaal doel maar vaak zijn
veel van deze aantekeningen toch wel
terug te vinden in een boek”.
Gitaarspelen, hardlopen (deed zelfs een
keer mee aan de Tilburg Ten Miles), lezen, schrijven, reizen, De Regte Heide
in kaart brengen, een blog bijhouden
en soms een vogeltje oplappen voor
buurkinderen. Piet van den Hout is nog
dagelijks blij met de beslissing die hij en
zijn vrouw samen maakten om het roer
om te gooien.
Tekst: Kristel Stoffels
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Beheerder Bart Stenders van De Back.

Foto: privé-collectie

Bart Stenders al jarenlang beheerder van het wijkcentrum

‘Meneer De Back’ is ideale gastheer

,,Twee jaar heb ik voor de klas gestaan.
Ik heb geschiedenis gestudeerd op HBO
niveau, ben tweedegraads bevoegd. Het
beviel totaal niet.” Dat is alweer bijna tien
jaar geleden nu. Bart Stenders begon
als vrijwilliger in De Back en is inmiddels
een betaalde kracht met behoorlijk wat
verantwoordelijkheden.
Bart werd geboren in Halsteren. ,,Ik
kwam voor mijn opleiding aan de Fontyslerarenopleiding naar Tilburg en de
stad bevalt me nog steeds prima. Er
gebeurt ook zoveel de laatste jaren, de
ontwikkelingen zoals rond de Piushaven,
Spoorzone en Koningsplein, maken van
Tilburg een steeds fijnere stad.”
Voor bezoekers van het wijkgebouw is
hij de ideale gastheer die bovendien
zorgt dat alles op rolletjes loopt, een
vraagbaak, een vertrouweling, een
praatpaal, een vaste waarde in vaak
drukke, soms minder drukke levens.
Twee tuinmannen worden min of
meer door hem aangestuurd en
samen met een aantal enthousiaste
vrijwilligers verzorgt hij de maaltijden
op de dinsdagavond. ,,Ik stel zelf het
menu samen. Ik probeer af te wisselen
tussen de Hollandse pot, Indisch
eten en onder andere de Italiaanse

keuken. Het klaarzetten van de tafels,
overigens ook voor andere activiteiten,
alles weer terugzetten, hoort er ook bij,
gelukkig helpen er bij dat laatste ook
altijd vrijwilligers. Een keer per maand
kookt er iemand anders, het zou fijn
zijn als er nog eenn vrijwilliger bijkwam
waardoor deze avonden tussen drie
mensen verdeeld kunnen worden. Het is
mooi en leuk werk en het wordt enorm
gewaardeerd.”
Officieel werkt Bart 32 uur per week
maar dat worden er geregeld meer.
Soms ook in het weekend. De middagen
en avonden komt je hem sowieso
meestal tegen. ,,Ik ken bijna iedereen bij
naam, meestal bij voornaam, alles draait
tenslotte om de mensen die hier komen,
ze moeten hier graag komen en zich
welkom voelen.”
Bij Barts werkzaamheden horen ook
af en toe poetsen, bemoeienis hebben
met onderhoud, zelf ook regelmatig
de handen uit de mouwen steken om
verbeteringen aan te brengen en een
stukje boekhouding.
Nog even hebben we zitten mijmeren
over manieren om meer jeugd naar
De Back te krijgen. Zelf kan ik me
herinneren dat ik, toen De Back nog

Saloen heette, er bijna altijd te vinden
was. Er was veel te doen, met name
voor jongeren. Nu is er op woensdag
balletles waarbij het Bart opvalt hoe druk
de agenda’s van die kindertjes zijn. Aan
het einde van de les worden sommige
kinderen al omgekleed voor de volgende
activiteit.
Ook zijn vrijwilligers een keer per maand
samen met kinderen bezig met het
repareren van bijvoorbeeld elektrische
apparaten die door mensen uit de wijk
binnengebracht worden omdat er wat
aan hapert. Het Repair café. Dat gebeurt
in samenwerking met de buitenschoolse
opvang. Hopelijk zijn er op zo’n manier
meer samenwerkingsverbanden te
initiëren. Het zou ook prettig zijn als er
verenigingen en clubs De Back als hun
domicilie zouden kiezen waardoor de
inkomsten stabieler zouden zijn.
,,Ik heb genoeg vertrouwen in de
toekomst van ons buurthuis, zou blij zijn
met meer vrijwilligers, ideeën om in de
toekomst meer jeugd te betrekken bij
wat hier allemaal mogelijk is. Ik heb het
naar mijn zin, vind de mensen waarmee
ik dagelijks omga prettig, kortom, ik ben
hier nog wel een poosje”
Tekst Kristel Stoffels
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Bredaseweg 416: villa met de kolibrie

Villa Kolibrie aan de Bredaseweg 418, een ontwerp van de bekende Tilburgse architect Sjef Donders.

SERIE VILLA’S
LANGS DE
BREDASEWEG
AFLEVERING 7
Als laatste in deze serie een huis om
verliefd op te worden. Door zijn belijning
straalt het warmte uit. Geen landhuis
(onder die soortnaam was eertijds de
aanbesteding), eerder een villa, maar
vooral een thuis, een huis dat je omarmt.
In de oprichtingsakte van 1930 staan als
opdrachtgever zo mooi ‘de gezusters
Donders vermeld, zijnde winkeliersters’.
Via Facebook, door velen ten onrechte
zo vervloekt, kwam ik er achter, dat zij
een winkel in galanterieën hadden in
Heuvelstraat 102 (vanaf de winkel van
Tuerlings gezien twee panden verder).
In de Heuvelstraat zaten nog twee
zo mooi te omschrijven concollega’s:
Hoyng-Jungerhans en Pierson. Terug
naar Augusta en Antonia. Zij gaven aan
Sjef Donders (verre familie) opdracht tot
het tekenen van een landhuis aan de
Bredaseweg. Sjef ondertekende al zijn
werk met Jos., vandaar een aanleiding
tot vergissingen. Als zodanig hoort hij
uitdrukkelijk bij de architecten, die een
groot stempel op Tilburg hebben gedrukt.
Wout van Bommel schreef er een zeer

informatief boek over als nr. 15 in de
Tilburgse Historische Reeks, een uitgave
van de Stichting tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed. Het boek beschrijft maar
liefst 270 panden en staat bol van de
foto’s ervan. Smullen! Maar er is veel
meer te smullen. Augusta heeft, denk
ik, niet meer op de Willemshorst, zoals
het gedroomde landhuis ging heten,
gewoond. Zij stierf in 1931 op adres
Heuvelstraat 102.
Antonia had vanaf 1936 een
medebewoonster, haar nicht Fien
van Eyck. Deze is weer een van de
hoofdpersonen, samen met een andere
Fien, in een smeuïg verhaal over de
twee Fienen, die in de oorlog regelmatig
bezoek kregen van Duitse officieren,
die in het huis van Mendels woonden
(zie het eerste deel van deze reeks over
de Bredaseweg). Een erg goede naam
hadden deze twee dus niet.
Verder in de geschiedenis komen
we Wim Bary tegen. Voor de meeste
Tilburgers komt zijn bekendheid vooral
uit zijn directeurschap van de destijds
gloednieuwe schouwburg. Hij kwam in
Tilburg wonen samen met zijn partner
Dies Matser en hun vier kinderen.
Verondersteld mag worden, dat de
woning vergroot moest worden, waarbij
meer slaapkamers toegevoegd werden.
Vergelijk het oorspronkelijke ontwerp
maar met de foto.
Voordat we komen aan de huidige
bewoners, Fons en Jo Pessers, passeren

Foto: Ad Mols

we ook Theo Biekens, de zoon van Dora
van de Ven (de bekende bonthandel
ofwel pelterijen) en Theo Biekens, haar
man.
Fons liet mij zien hoe huiselijk zijn
huis is. Ook hij vindt de term landhuis
overdreven. Uren hebben we zitten
praten over zijn geschiedenis, zijn
voorouders, de start van de slagerijen
en vooral ook over dochter Colinda.
We hadden het over haar vrolijkheid en
vooral ook over haar depressiviteit. Haar
dood in 1998 was een verschrikkelijke
gebeurtenis.
Ik mocht even stilstaan bij de
herinneringen van Fons en Jo en was
erg onder de indruk. Bij de verhuizing
naar dit pand in 1999 vonden Fons en Jo
dan ook, dat het huis een nieuwe naam
moest krijgen, herinnerend aan Colinda,
al was het maar in naam. Vandaar de
kolibrie, ook in beeld vòòr het huis.
Even nog iets over Jos. Donders. Na zijn
studie in Brussel bouwde hij in Tilburg
onder meer het gebouw van de CTM
(1913), De Rooie Haan (1912), Huize
Nazareth (1916) en de Broekhovense
Kerk II (1924). Voor onze wijk is zijn inzet
van het deel van de wijk vanaf de hoek
Vierwindenlaan met de Zouavenlaan
van groot belang. Piet en Jan Donders
hebben tot 1973 het bureau voortgezet,
Piet zorgend voor de financiën, Jan als
architect. Voor dit artikel ben ik veel dank
verschuldigd aan Fons.
		
Tekst: Ad Mols
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COLUMN

Spiegeltje, spiegeltje....
Een van de mooiste foto’s die ik zag
in Naarden bij het grote fotofestival, al
flink wat jaren geleden, was die van een
vrouw, ik schat in de negentig, naakt en
schuin van achteren gezien. Een en al
rimpel. Mogelijk, dat sommigen het lelijk
vonden, ik was onder de indruk.
In de afgelopen paar weken zag ik foto’s
van Prinses Beatrix en Willeke Alberti,
gezichten, waar leeftijd en leven vanaf
spat in rimpels. Geen fillers of botox om
mooier te lijken. Via een Google kwam ik
terecht bij een lijst van twintig vrouwen,
die buitengewoon knap waren in hun
jeugd en door drank, drugs, mislukte
schoonheidsoperaties en ga zo maar
door volgens de normen van die redactie
lelijk geworden waren.
Zo gaat het ook met wijken in een stad.
Een wijk wordt ouder, krijgt wat rimpels
en verkleurt. Zorgvlied ontkomt daar ook
niet aan. Het stond en staat omschreven
als een wat chique buurt. Dat begint
bij de Bredaseweg. Rijke mensen,
fabrikanten, bouwden er hun exclusieve
villa’s. De Burgemeestersbuurt
sloot zich daarbij aan. Jong, mooi,

begerenswaardig. Gladde gezichten,
maar tegelijk nog wat vlak, wat
eenvormig. Nu, zoveel jaren later, is
de wijk wat groter geworden, Enkele
staatslieden, wat topografische namen,
namen van volksstammen, het kwam
er allemaal bij. Tot zelfs Zouaven toe.
Dichter op elkaar, meer volks, dus sneller
met een eigen ‘smoel’.
Zorgvlied kreeg zijn rimpels en

dan...... juist, botox, fillers en soms
hele operaties. In de ogen van een
stadsbestuur moet een wijk weer nieuw,
kleurig en bloeiend gemaakt worden. Het
succes is heel wisselend. Mariëngaarde
heeft zijn uiterlijk niet alleen behouden,
is zelfs versterkt uit de strijd gekomen.
De Friezenlaan? Ik wacht nog even
af met mijn oordeel. Het blik krijgt een
prominentere plaats in parkeerhavens,
het verkeer zal last ondervinden van
een smallere doorgang. Of wordt dit
een nieuwe rimpel. Protesten bleken
een rimpeling in het water. Maar er
is nog een stukje oud-Friezenlaan of
moet ik zeggen oud-Berkdijk over. Wel
wat veranderd, met een beetje filler. Er
kwam een vernieuwd voetpad, dat bijna
volledig als fietspad gebruikt wordt.
Gemeente, maak dat voetpad wat breder
met een behoorlijke fietsstrook ernaast.
Gun de bewoners het patina van de tijd,
de ouderdom.
Ben ook in Zorgvlied zuinig met botox en
operaties. Vervuiling opruimen en vooral
voorkomen zou al heel wat helpen.
Tekst Ad Mols

Samen • Vertrouwen • Authentiek • Kwaliteit

• Kinderdagverblijf
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang

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!

Bel voor een
vrijblijvende
kennismaking:

013 - 208 65 00

Schout Crillaert 40 / 5037MS Tilburg
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/christoffel
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Project blotevoetenpad brengt scholen samen
Het blotevoetenpad was het antwoord op
de vraag, wat het voor een project was.
Drie van de leerlingen van groep 1 van
het ROC, afdeling Track0!3, Tilburgse
Tussen Voorziening, kenden vooral dit
onderdeel van hun project, terwijl ze in
hetzelfde kader ook al naar de voedselbank waren geweest.
Door mijn hoofd ging, dat ik hier met
jongeren te maken had die meer op werk
met hun handen dan op theoretisch werk
achter een schoolbankje waren ingesteld.
Dertien, veertien jaar, net begonnen te
puberen, met een ontwapende openheid,
die door velen vaak ervaren wordt als
brutaliteit, maar zeker niet zo bedoeld
wordt. Je niet laten kennen, stoer doen
ten opzichte van de anderen.
Vroeger werd dat bij de pedagogieklessen de ‘peer-groep’ genoemd, op die
leeftijd meer vormend dan het gezin of
de school. Door en met elkaar zouden
ze iets doen voor groep 3 van Christoffel.
De credits voor het bedenken gingen
meteen naar de lerares. Toch waren ze
best wel wat trots, maar op een verlegen
manier, voor de complimenten over hun
inzet. Het maken van de houten bakjes,
bedenken wat daarvan de inhoud zou
zijn en het uitvoeren daarvan, kinderen welkom heten, begeleiden door de
bakjes heen, het daarna de kinderen
bedanken voor hun deelname, het was
voor hen een ervaring.
Je ziet in vijf minuten een pseudo-stoere
knul, die je op een dwaalspoor wil zetten
en liefst geen behoorlijk antwoord geeft,
veranderen in een quasi-oudere broer,
die een klein meisje aan de hand meeneemt door bakken met rijst, meel en
spaghetti. Zijn naam weet ik niet, maar

van mij mag hij Hero heten. Een held, die
boven zichzelf uitstijgt. En zo waren ze
bijna allemaal. Mijn diepe bewondering.
Trouwens, dat ook voor een project die
dit los weet te maken en leraren, die dit
weten te begeleiden. Een project door
hen, maar ook voor hen!
En dan de kleintjes, niet wetend wat ze
konden verwachten en dus vol spanning.
Moeilijk om dan netjes in de rij te blijven,
elkaar bij de hand te houden. Schoenen
en sokken uit? Ja, het wordt toch een blote voeten pad. En daar stonden ze dan,
met een klein groepje voor een reeks
bakjes, met die grote meisjes of jongens
erbij, die zouden helpen. Prachtig om te
zien hoe ogen vol vertrouwen naar de

‘mentoren’ werden gericht. Maar tegelijk
de eigen zin bij het overslaan van een
bak met bessen, die wel erg vies zouden
kunnen zijn. Wisselen van rij: geen
enkel probleem. Ook deze grotere ‘zus
of broer’ zou hen niet in de steek laten.
Juist hierdoor werd het ‘voor de kleintjes’
ook ‘door de kleintjes’ want hier werd
vertrouwen, warmte en een hartelijke
vrolijkheid doorgegeven. en als dan alle
Christoffeltjes vol enthousiasme roepen,
dat ze genoten hebben en de ROC=(c)
ers wat verlegen en toch ook trots op de
groepsfoto gaan, dan is hier het begin
van SAMEN, en daarmee het begin van
een betere maatschappij.
Tekst: Ad Mols

Spanning en ontspaning op het blotevoetenpad dat TVV-leerlingen organiseerden voor leerlingen van Kindcentrum Christoffel.
Foto: Ad Mols

ONDERSCHRIFT

Foto: Ad Mols

TVV: school voor kinderen met een rugzakje
Wat zit er in jouw rugzak? Graag zou ik die
vraag aan heel wat mensen stellen, maar
dan moet ik weer aan het laden gaan
in de mijne, en die is al zwaar genoeg.
Veel van ons worden met een bijna leeg
rugzakje geboren, maar in de loop van
de jaren komt er steeds meer bij. Als je
vraagt wat er in zit, houden ze zorgvuldig
hun mond.
Er was een tijd, dat kinderen met een
wat zwaarder rugzakje een vorm van
speciaal onderwijs moesten doorlopen en
misschien daarna het reguliere onderwijs
in konden. Maar toen besloot de politiek,
dat het beter was, dat die scholen
allemaal ook kinderen met dat befaamde
rugzakje op moesten gaan vangen. Het
basisonderwijs was al redelijk ingericht
op allerlei verschillende kinderen en
daar lukte die aanpassing redelijk. Maar
dan die doorstroming…. Triest. Toch
ook niet vreemd, want de verwijzingen
vanuit het basisonderwijs waren al gericht

op de vele verschillende vormen van
voortgezet onderwijs. Noodzaak van
aanpassing leek dus minder relevant,
totdat de zwaarste rugzakdragers ook
hier buiten de boot vielen. Heel veel van
deze kinderen waren op hun twaalfde jaar
al getekend. Juist, we zijn er: we hebben
het hier over kinderen op een kwetsbare
leeftijd, die op hun weg door het leven
nu al zoveel pijn hebben ervaren. Anke
Carels van de T.T.V. vertelde me, dat de
directies van de VMBO-afdelingen van
een vijftal scholen in Tilburg speciaal
voor deze kinderen deze school in het
leven geroepen hebben om voor de
kinderen van wezenlijke betekenis te
zijn. Maximaal 60 kinderen tussen 12 en
14 jaar zitten er in vier klassen (2 maal
brugklas, 2 maal tweede klas) om hen
een achterstand met het VMBO zo snel
als mogelijk weg te laten werken door
zeer gericht in een kleine groep reguliere
leerstof te behandelen met aandacht voor

dat hele kind.
Daarbij zijn projecten van groot belang.
Neem als voorbeeld het project zoals
dat van het ‘Voor elkaar, door elkaar’. Er
was een bezoek aan de voedselbank. En
dan het Blote Voeten Pad voor groep drie
van de naastgelegen basisschool. Heel
bijzonder ook vind ik het Schoutback Café
in de Schoutbackstraat 37. Tweemaal in
de week wordt op maandag en donderdag
voor ieder die wil een lunch georganiseerd
voor slechts 3,50 euro. De kinderen van
TTV bedienen en worden daarbij begeleid
door ROC-studenten en een leraar. Tijdig
aanmelden via fbruyns@roctilburg.nl. De
locatie van de lunch is Schoutbackstraat
37.
En dan nog even een uitnodiging van
Anke. Indien omwonenden een gastles
willen geven op de T.T.V. of mee willen
helpen met een speciaal project zijn ze
van harte welkom welkom.
Tekst Ad Mols
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GEMEENTENIEUWS

Samen werken aan een mooiere stad

Experiment opknappen speelveldje
Uit een enquête onder inwoners is gebleken dat de waardering van de openbare ruimte in Tilburg te laag is. De gemeente wil daarom de
kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Er is geld vrijgemaakt om dit mogelijk te maken en er zijn zestien experimenten gestart in straten,
parken en buurten om de stad mooier te maken. Een paar voorbeelden zijn: het aanbrengen van muurschilderingen, het aanleggen van
speelplekken en het ‘ontstenen’ van gebieden. Binnen het experiment speel- en beweegplekken zijn drie locaties uitgekozen. Eén hiervan is
het speelveld aan de Burgemeester Rauppstraat.
Het is een afgebakende locatie, waar duidelijk
winst te boeken is. Voor deze locatie is een
burgerinitiatief ingediend. Er zijn hier goede
mogelijkheden voor beheer door omwonenden
en/of scholen die in de buurt liggen. De groepen
die van de plek gebruik maken hebben allemaal
andere behoeftes. Daarom wil de gemeente
met alle partijen doorpraten over hoe ze de
ruimte willen gebruiken, welke inrichting daarbij
past en welke rol zij in het beheer willen nemen.

de buurt. De buurt rondom het speelveld
daarentegen scoort een 6,7 en het speelveld zelf
nog lager met een 5,9. Het grootste deel van de
respondenten (25,5%) ziet een kunstgrasveldje
als optimale nieuwe invulling van de locatie.
20,5% kiest voor het antwoord ‘anders’ en komt
met ideeën als een jeu-de-boulesbaan, een
combinatie van grasveld en speeltuin en een
Tiny Forest.

Er is een zogenoemde nulmeting opgesteld,
die de afgelopen weken op de website van de
gemeente Tilburg heeft gestaan. Met hulp van
een bewonersbrief zijn de bewoners in de wijk
Zorgvlied op deze vragenlijst geattendeerd. Op
1.523 adressen is een bewonersbrief verspreid,
waarvan de meeste woonadressen zijn. Dat is
bijna heel Zorgvlied. 280 inwoners hebben de
vragenlijst ingevuld.

99,2% van de ondervraagden is op het moment
niet betrokken bij onderhoud of beheer van het
speelveld. 18,6% geeft aan na het veranderen/
opknappen van de locatie mee te willen helpen
bij het onderhoud en beheer. “Als het speelveld
omgetoverd wordt tot een uitdagende speelvoorziening voor de jeugd, ben ik zeker bereid
om me in te zetten mbt een stukje onderhoud,
bijvoorbeeld zwerfafval opruimen” schrijft een
van de ondervraagden.

Resultaten vragenlijst
De wijk Zorgvlied scoort in het algemeen een
8,2 als het gaat om algemene waardering van

“Conceptueel meedenken over de mogelijke
nieuwe inrichting, ontwerp, uitstraling en veiligheid van de locatie. Later uitvoerend controle

op veiligheid van het veld en toestellen. Kleine
reparaties verrichten. Opknappen/schilderen”
schrijft een ander.
En zo zijn er nog 35 andere reacties van bewoners, die een steentje bij willen dragen aan het
onderhoud. Precies dit is de bedoeling van de
experimenten in de openbare ruimte. Samenwerking tussen gemeente en bewoners leidt tot
een hogere waardering van de openbare ruimte.

Contact
Uw contactpersoon bij de gemeente is:
Diny Maas: diny.maas@tilburg.nl /
06 15 47 93 94
Algemene klachten of meldingen: via 14 013
of de gratis BuitenBeter app.
Volg @gemeentetilburg
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Diny Maas is al drie jaar de gemeentelijke wijkregisseur in Zorgvlied

‘Mailtje of telefoon werkt niet, ik ga naar mensen toe’
Als er iemand is die alle ins en outs van
de wijk Zorgvlied kent, dan is dat wel
Diny Maas, de gemeentelijke wijkregisseur voor de wijk Zorgvlied. ,,De omgevingsmanagers houden zich bezig met
het beleid. Wat gaat er goed en wat is
er nog nodig. De wijkregisseurs houden
zich met de praktijk bezig. Wij vormen de
smeerolie in de wijk. Als er iets aan de
hand is, krijg ik meteen signalen. Iedere
vraag waarin het woord Zorgvlied voorkomt, komt direct bij mij terecht.”
Diny Maas (61) is al drie jaar actief als
wijkregisseur in Zorgvlied. Dezelfde
functie vervult zij ook in De Blaak. ,Mijn
belangrijkste taak? Direct inhaken op
probleemsituaties en daarmee allerlei
bestuurlijk gedoe voorkomen. Als ik
een melding krijg, ga ik het liefst naar
de mensen toe. Een mailtje of een telefoontje werkt niet. Gewoon op de fiets
springen en bij de mensen aanbellen.
Bewoners zijn vaak verbaasd als er iemand van de gemeente aanbelt. Zij vinden dat heel fijn. Wij geven de gemeente
een gezicht.”
Samen met Diny blikken we terug op
enkele zaken die de afgelopen jaren
gerealiseerd zijn. ,,De scholen vormen
nu samen Kindcentrum Christoffel en
wij hebben de omgeving van de school
helemaal opnieuw ingericht. Dat gebied
moet ook als ontmoetingspunt fungeren
voor mensen uit Noord-Zorgvlied en
Zuid-Zorgvlied. De Friezenlaan is heringericht volgens de nieuwe normen: minder stenen en meer groen. Nu volgt de
Frankenlaan. En we zijn bezig om samen
met omwonenden nieuwe plannen te
maken voor het speelveld op de hoek
van de Burgemeester Rauppstraat en de
Vierwindenlaan.”
Een ander initiatief is het popup-parkje
dat tijdelijk op het Hugo de Grootplein
komt. Nu is het een sfeerloos bestraat

Diny Maas: Wij geven de gemeente een gezicht.

hoekje in de wijk. In overleg met de
bewoners gaan we kijken hoe we daar
meer groen kunnen krijgen en wat er in
de toekomst verder moet komen.”
Op het lijstje van Diny Maas staat ook
het Burgemeester van de Mortelplein,
het grensgebied tussen het noorden en
het zuiden van Zorgvlied. ,,Enkele studenten hebben vorig jaar een afstudeerproject gemaakt over het Mortelplein. Zij
hebben laten zien wat je onder andere
met het plein kunt doen. Ik heb goede
hoop dat er in de toekomst budget is
voor een opknapbeurt en dan kunnen we

Foto: privé-collectie

samen met de omwonenden een nieuw
plan gaan maken.”
Tenslotte kondigt Maas nog een nieuw
groot project aan. ,,In de Burgemeesterbuurt moeten we de riolering vervangen
inclusief de huisaansluitingen. We kunnen dan meteen de parkeerproblemen
in dit deel van Zorgvlied op gaan lossen.
Per straat willen we bekijken waar wel
en niet geparkeerd kan worden. Vanzelfsprekend komen er bewonersvergaderingen want we gaan alles aanpakken in
overleg met de bewoners”.
Tekst Ruud Erich

Omgevingsmanager Remmert Slagter vertrekt na drie jaar uit Zorgvlied

‘Eenzaamheid is een groot probleem in Zorgvlied’
Eenzaamheid. Dat is volgens Remmert
Slagter (57), die onlangs na 3 jaar vertrok
als gemeentelijke omgevingsmanager
van Zorgvlied, het grootse probleem in
deze wijk. ,,Op mijn lijstje van zaken die
we in Zorgvlied moeten aanpakken staat
eenzaamheid bovenaan.”
Slagter wordt omgevingsmanager in de
gemeente Moerdijk. Naast Zorgvlied had
hij in Tilburg ook De Blaak, de bedrijventerreinen, het buitengebied en Stadbos
013 in zijn portefeuille.
Volgens Slagter komt die eenzaamheid
niet alleen bij ouderen voor maar ook

bij jongeren in de wijk. ,,Het vervelende
is dat het een onzichtbaar probleem is.
Mensen bellen niet op als ze zich eenzaam voelen. Het heeft ook vaak met
andere zaken te maken zoals armoede,
werkloosheid of een multiculturele achtergrond.”
Wat is precies de taak van een omgevingsmanager? ,,Wij moeten uitzoeken
wat er goed gaat in der wijk en wat er
nog nodig is. Vervolgens leveren wij de
bouwstenen aan voor het beleid van het
college en de gemeenteraad. En we houden daarbij rekening met alle ontwikkelin-

gen die zich voordoen in een wijk en met
de politieke ambities.”
Als wijkmanager zat Slagter ook in de
stuurgroep Zorgvlied samen met de
voorzitter van de wijkvereniging, Tiwos,
ContourDeTwern en vertegenwoordigers
van diverse stedelijke sociale organisaties. Slagter: ,,Samen stellen we een
wijkagenda vast met actiepunten en prioriteiten. In de wijkagenda voor Zorgvlied
staat eenzaamheid ook bovenaan. Ons
doel is dat iedereen zich thuis moet voelen in Zorgvlied.”
Tekst Ruud Erich
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Aanmelden voor
INGEZONDEN
gratis onafhankelijk
energieonderzoek
Carnavalsfoto
nog steeds mogelijk
Op het aanbod van de wijkvereniging aan
bewoners van Zorgvlied voor een gratis
onafhankelijk energieadvies voor hun
woning, hebben tot nu toe drie bewoners
gereageerd. Zij zijn inmiddels benaderd
door bestuurslid Marc Vintges die zich
binnen het bestuur van de wijkvereniging
speciaal bezighoudt met de portefeuille
energie. Belangstellenden kunnen zich
nog steeds aanmelden via energie@
zorgvliedtilburg.nl.
De onderzoeken worden uitgevoerd door
Vintges zelf, die natuurkundig ingenieur
is en jarenlang directeur was van een
woningcoöperatie in de Drechtsteden. Hij
beschikt dus over kennis van energie en
heeft ook veel ervaring met het energiezuinig maken van woningen.
Vintges: ,,Wij maken een opname van de
woning, bestuderen de tekeningen, het
huidige energieverbruik en het nut van
diverse maatregelen. Ook houden we rekening met de wensen van de bewoners.
Op basis daarvan stellen we een rapport
op. Vervolgens kunnen mensne zelf besloissen wat ze wanneer gaan doen”.

In het gezondheidscentrum in de Burg
Damsstraat zag in toevallig uw wijkkrant
Thuis in Zorgvlied, met daarin op pagina
9 de carnavalsfoto. Die foto heb ik ook.
Ik sta links van het midden, met de witte
bloes en het open jasje. Ik ben opgegroeid in de Luitenant Wilsstraat 16 en
woonde er van 1956 tot 1984. Ik kan u
wel wat vertellen over de foto.
De foto is gemaakt in de grote zaal van
De Saloen. Het wijkgebouw De Back
heette oorspronkelijk zo omdat de nieuwe
wijk toen zo ongeveer het meest westelijk
deel van Tilburg was, het Wilde Westen
dus.
Het gebouw was eigendom (denk ik)
van de parochie Petrus en Paulus en de
koster woonde jarenlang in het linker
deel van het gebouw. Er vonden parochieactiviteiten plaats. Een ervan was de
‘Jeugdsociëteit De Saloen’ voor de tieners in de wijk. Het was een soort patronaat zoals in meer parochies bestond. Er
waren op zaterdag spelavonden, toneel,
carnaval, en sportdagen. Het was niet
alleen voor meisjes, zoals het onderschrift

BRIEF

Carnaval in De Saloen.
van de foto suggereert. Er was wel een
Raad van Elf, met oranjerode hesjes en
mutsjes. Op de foto zie je ze in de kring.
De leiding bestond uit een aantal volwassenen. Een ervan staat rechts op de foto.
Namen weet ik niet meer. Ik ben enkele
jaren lid geweest, maar weet niet tot hoe
lang de club bestaan heeft. Ik denk dat
het eind jaren 60, begin jaren 70 wel over
was.
Corrie Vervest

THUIS IN
ZORGVLIED

Wijkkrant van, voor en door inwoners van Zorgvlied
Heb je tips of suggesties? Wil je reageren op artikelen in
de wijkkrant of een Ingezonden Brief schrijven over zaken
in Zorgvlied? Of wil je in de wijkkrant adverteren?
Dat kan. Mail naar redactie@zorgvliedtilburg.nl
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Fatima elAbassi: open, vriendelijk en sociaal
Wie regelmatig bij De Back binnenkomt
en zich wat bemoeit met de vaak aanwezige vrouwen met een andere culturele
achtergrond, kan moeilijk om Fatima
heen. Zij is als sociaal werkster bij Contour/De Twern onder meer belast met de
vrouwenraad en de daaraan verbonden
groepen met Turkse vrouwen en die met
multiculturele vrouwen.
Contour/De Twern is een grote organisatie, die zorg van A t/m W in het vaandel
heeft staan. Onder X, Y en Z zijn geen
steekwoorden vermeld. Wie op de website kijkt, ziet woorden als versterken,
verbinden en verbeteren, een brug
slaan, oog voor participatie, midden in
de samenleving. Het zijn niet zomaar
kreten, zoals je gemakkelijk kunt zien bij
andere organisaties. Met een flink aantal
beroepsmensen en vooral met nogal wat
vrijwilligers wordt werkelijk gewerkt aan
de doelstellingen.
Eén van die werkers is Fatima. Wie met
haar kennis maakt voelt onmiddellijk de
rust die van haar uit gaat. Ze wekt je
vertrouwen en neemt juist daardoor heel
snel in een groep een centrale plaats in.

Fatima elAbassi. Foto:privé-archief
Fatima is op haar zestiende naar Nederland gekomen in het kader van de
gezinshereniging. Ze werd wat emotioneel toen ze het had over haar vader,
die ze pas op die leeftijd echt ging ontdekken. Hij was door zijn werk hier in
ons land te weinig bij zijn gezin. Maar
met zijn zorgen voor hen was hij vaak

bezig. Dat gezin woonde in een dorpje
in het gebergte. Weinig mogelijkheden
tot scholing, geen ziekenhuizen, geen
waterleiding of riolering. Om de kinderen
meer kansen te geven werd er verhuisd
naar de stad. Alle kinderen, dus ook de
meisjes, moesten leren. Het is een bijna
Nederlandse uitdrukking: “Als het nodig
is, moet je voor jezelf kunnen zorgen.”
Toen de familie naar hier kwam drong hij
sterk aan op doorleren. De taal moest
gekend worden, gewerkt worden voor
een vak. Toen haar man 18 jaar geleden
stierf, kon Fatima zelfstandig verder. Dat
is prima gelukt.
We hadden het over haar plaats als
moslima en haar culturele Marokkaanse
achtergrond binnen het maatschappelijk
leven. Ervaart zij daar problemen? Heel
stellig is haar ontkenning. Juist door haar
openheid legt zij haar contacten met
iedereen. Ik denk, dat daarmee heel veel
over haar gezegd is. In enkele woorden:
openheid, vriendelijkheid, sociaal bewogen, open staan voor de ander. Een
vrouw uit duizenden.
Tekst: Ad Mols

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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ZORGVLIED

LET EEN
BEETJE
OP ELKAAR
THUIS IN ZORGVLIED. Wijkkrant van, voor en door inwoners van Zorgvlied.
Voel je je ook thuis in Zorgvlied, hang deze pagina (foto: Coby Loots) dan naast de voordeur.
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