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Fotospeurtocht
langs panden aan
de Bredaseweg
Als afsluiting van de serie verhalen
over villa’s langs de Bredaseweg
biedt Thuis in Zorgvlied de lezers een
gezonde en leerzame fotospeurtocht
aan. Op de achterzijde van deze
wijkkrant staan twaalf afbeeldingen die
bij twaalf verschillende panden langs
de Bredaseweg gemaakt zijn door onze
fotografen Judith Hultermans en Helma
Verhagen.
Ga op pad. Alleen, met de buren, of
met het hele gezin en zoek de juiste
huisnummers bij de foto’s. Vul de verdere
gegevens in en stop de achterpagina
van deze wijkkrant in de brievenbus
van wijkcentrum De Back. Mailen naar
redactie@zorgvliedtilburg.nl kan natuurlijk
ook. Meedoen is veel belangrijker
dan winnen, maar één van de goede
inzenders gaan we verblijden met een
toepasselijke prijs.

Door het virus was er dit jaar geen Koningsdag. Maar deze kinderen zorgden
toch voor een oranje sfeertje in Zorgvlied.
Foto: Helma Verhagen

Zorgvlied worstelt
ook met Corona
De Corona-pandemie treft iedereen. Ook
in Zorgvlied hebben de maatregelen
waarmee we rekening moeten houden,
grote gevolgen. Iedereen worstelt vooral
met de anderhalve meter afstand die we
in acht moeten nemen.
Thuis in Zorgvlied benaderde een aantal
mensen die in Zorgvlied wonen en/of
werken. Hoe ervaren zij de Corona-crisis. Wat betekent het voor hun dagelijks
leven en voor hun werk? Moeten zij speciale maatregelen treffen? Maken zij bijzondere dingen mee en wat verwachten
zij dat er de komende tijd gaat gebeuren?
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Op pagina 6 en 7 komen zij uitgebreid
aan het woord.
We kunnen er als wijkkrant niet omheen.
Nog meer aandacht voor Corona op de
pagina van ContourDeTwern. Een heel
persoonlijk relaas van buurtondersteuner
Pascalle de Groot. En wat had Corona
voor gevolgen voor twee belangrijke
instellingen in onze wijk? Kindcentrum
Christoffel ging na acht weken eindelijk
weer open. Beheerder Bart Stenders
vertelt wat de gevolgen waren voor wijkcentrum de Back.
Tekst: Ruud Erich
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COLOFON

RECEPT

Belgisch maar dan exclusief
Een van mijn goede vrienden is de
Belgische acteur en regisseur Peter
Jonckheer. Hij leverde mij een exclusief
recept, want het is er een van hemzelf.
Uit ervaring weet ik, dat hij een
uitstekend kok is, dus dit wordt genieten.
Ingrediënten voor twee personen:
250 gram kalfsgehakt
3 grote uien
3 tenen knoﬂook
tijm
2 à 3 blaadjes laurier
peper en zout
gemalen kaas (Emmenthaler)
spaghetti (capellini)
olijfolie
gesnipperde peterselie
Draai van het gehakt balletjes en bak
ze op een hoog vuur in olijfolie bruin.
Snipper ondertussen de uien en plet
de knoﬂook. Haal met een spaan de
gebraden gehaktballetjes uit de pan en
houdt ze apart. Braad in dezelfde olie de
gesnipperde uien ﬂink bruin. Voeg indien
nodig nog wat olijfolie toe en op het laatst
de geplette knoﬂook.

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.

Voeg een beetje water toe en maak
het aanbaksel van de pan los. Voeg de
balletjes weer toe en meer water; het
vlees mag net niet onderstaan. Voeg de
tijm, de laurier, de peper en het zout toe.
Laat minstens een uur sudderen tot
de saus mooi bruin is en ingedikt, niet
vergeten af en toe ﬂink om te roeren.
Kook de spaghetti al dente, giet af en
serveer in een groot, diep voorverwarmd
bord.Verdeel de saus met de
gehaktballetjes over de spaghetti en
garneer met de gesnipperde peterselie.
Voor de liefhebbers zet je de strooikaas
er apart bij.
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 4 september 2020. Kopij voor dit
nummer kunt u insturen tot 24 augustus.
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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Kindcentrum na acht weken weer open

De leerkrachten van Kindcentrum Christoffel lieten hun leerlingen met een kleurige boodschap op de ramen van het gebouw weten dat zij zeer gemist werden en wensten iedereen een goede gezondheid.
Foto: Kindcentrum Christoffel
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn,
het is iedere dag weer lekker druk rondom Kindcentrum Christoffel. Na acht hele
stille weken zijn er weer volop fietsen,
geparkeerde auto’s en joelende kinderen, uiteraard op gepaste afstand van
elkaar.
Na acht lange weken mochten de scholen eindelijk weer open. Wie had ooit
kunnen denken dat de kinderen daar
zo blij mee zouden zijn. Heerlijk om je
vriendjes en vriendinnetjes weer te zien
en om weer eens les te krijgen van een
echte juf of meester.
Toch is alles op school nog niet zoals
voorheen. In de meivakantie is er achter
de schermen heel hard gewerkt om alles
zodanig te regelen dat de kinderen weer
veilig naar school en naar de opvang
kunnen.
Waarnemend directeur Marlous Metz
van basisschool Christoffel legt uit dat de
kinderen verdeeld zijn in twee groepen.
,,De ene groep komt op maandag en
woensdag naar school en de andere op
dinsdag en donderdag. Vrijdag is er een
wisseldag. Op dagen dat je niet naar
school komt, werk je thuis. De kinderen
zijn zo over de groepen verdeeld dat
broertjes en zusjes op dezelfde dagen
naar school komen. Dat is wel zo handig

voor de ouders maar het was een hele
puzzel. Helaas mag je daardoor niet altijd
op precies zelfde dagen naar school als
je beste vriendje maar gelukkig ziet bijna
ieder kind wel zijn eigen juf of meester
weer’’.
Er zijn dus wel wat zaken veranderd op
school. De onlangs geopende watertappunten zijn inmiddels weer gesloten, het
schoolkamp gaat helaas niet door en in
de middagpauze thuis gaan eten, is er
voorlopig niet bij omdat de school nu met
een continurooster werkt. Ook tijdens het
buitenspelen worden kinderen geconfronteerd met regels, zo is de speelplaats
verdeeld in vakken zodat kinderen niet
met te veel andere kinderen in contact
komen.
Het is inderdaad voor iedereen wel even
wennen aldus Marlous en voor sommigen ook een beetje spannend. ,,Ouders
mogen de school niet in, zelfs niet op het
schoolplein komen en binnen zijn er strikte hygiëne maatregelen. Zo moeten alle
kinderen enkele malen per dag hun handen wassen en worden leuningen, klinken, tafels en andere spullen regelmatig
schoongemaakt. In goed overleg met de
kinderopvang zijn afspraken gemaakt
over haal- en brengtijden, buitenspelen
en looproutes binnen het kindcentrum.

Het ontvangen van de leerlingen met alle
nieuwe maatregelen verloopt gelukkig
prima”, aldus Marlous, die het zelf ook
heerlijk vindt om alle kinderen weer te
zien.
Niet alleen de kinderen stonden overigens te springen om weer te beginnen.
Ook de leerkrachten keken er naar
uit. Sommige leerkrachten konden op
zondagavond 10 mei moeilijk in slaap
komen, een beetje zoals de laatste nacht
van de zomervakantie. De acht weken
dat de school gesloten was, leken echter in niets op de zomervakantie. Er is
door iedereen lange dagen enorm hard
gewerkt om het onderwijs op afstand
heel snel vorm te geven. De leerkrachten hebben dagelijks contact gehad met
hun leerlingen via telefoon en computer
en vaak werd ook werk bij de kinderen
thuisgebracht.
Christoffel is trots op de kinderen, de
ouders en de leerkrachten die deze klus
samen hebben geklaard. Nu de school
weer open is, moet er weer hard gewerkt
worden want het schooljaar begint ineens wel erg te korten. Op 10 juli begint
de zomervakantie en dat is op het moment dat deze wijkkrant verschijnt, nog
maar enkele weken.
Tekst: Kindcentrum Christoffel
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COLUMN

Vreemd

Vreemd. Ik zit nu enkele weken binnen,
keurig volgens voorschrift. Dan komt
weer zo’n naar bericht: meer dan
500 mensen opgenomen, ruim 130
doden. Allerlei negatieve meldingen
op Facebook. Je zou er bijna constant
neerslachtig van worden. En dan een
belletje: je kleinkinderen komen voor de
camera even lekker gek doen. Door het
lachen verdwijnen de zorgenrimpels.
Een ander moment zie je vanuit je
keukenraam op 6 hoog een groepje van
zeven mensen met elkaar staan buurten,
keurig op behoorlijke afstand van elkaar.
Hoe gek het ook is, je eerste gedachte
is, dat de afstand goed is. Zo snel zijn we
gewend aan regels.
Aan enkele dingen raak ik niet gewend
en wil ik ook niet gewend raken. Het
eerste is wraak. God zou wraak nemen
op de slechte mensen. Maar zijn dan
al die miljarden mensen die getroffen
worden (rechtstreeks of als familie of
vriend) slecht? Nee, ik kan niet geloven
in die straf of wraak. Ik word ook niet
gewend aan de dagelijkse uren vol
onheilsberichten. Ik heb veel mensen
gesproken (volgens de regels!!!)

die er depri van worden. De angst
wordt zodanig in het vat gegoten, dat
veel mensen met angst in het hart
boodschappen gaan doen. Mondkapjes,
drie meter afstand, bange ogen bij
het aankijken. Die afstand is ook zo’n
probleem. Ik heb vaker gehoord, dat met
name mannen een probleem zouden
hebben met het schatten van lengte,
maar mannen en vrouwen hebben
die moeilijkheid, blijkt nu. Jeugdigen
schatten te kort, ouderen te lang. De weg

geeft nauwelijks indicatie. Het fietspad
naar Gilze is 6 tegels breed, dus zijn
er problemen bij het met mijn e-bike
passeren van die trage jongeren.
Dat was april. Hoe is het nu eind mei.
U leest dit in het blad van juni. Is er
veel veranderd? Ik heb al enige weken
geleden gehoord, dat ik bij het dor hout
hoor, dat ik af zou moeten zien van het
IC ten gunste van een jongere als dat
nodig zou zijn. Maar dan dalen de cijfers.
Nog enkele dagen en we mogen iets
verder het ‘nieuwe normaal’ in, maar wel
de maat hanteren. Zou er voor dit oude,
dorre hout nog een plaatsje zijn in het
restaurant? Er zullen nogal wat mensen
zijn, die het misschien al bijna vergeten
zijn. Toch zitten we er nog midden
in. Dat zou je moeten vragen aan de
vluchtelingen in de kampen. Zij kennen
onze anderhalve meter samenleving
niet. Laten we daarom ons leven weer
oppakken, maar met in ons achterhoofd,
dat anderen ook graag een normaal
leven zouden hebben. Hun ‘nieuwe
normaal’ is zonder honger, dorst en
geweld met een behoorlijk onderdak.
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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Wilma en Noud van den Boer in hun kleurrijke tuin.

Foto: Ad Mols

Een goedlachse ‘moeder van de wijk’ met Noud als rustige drijvende kracht

Wilma en Noud zijn getrouwd met De Back
Wat kun je beter hebben, dan midden in
deze, volgens velen zo’n beroerde tijd, in
de schaduw buiten in een prachtige tuin
hartelijk welkom te worden geheten door
Noud en Wilma van den Boer. Ze zitten
gezellig samen in de schaduw van een
groot scherm midden in de kleurenpracht
van planten, bloemen en vooral veel
beelden. Wat dat betreft kunnen ze
zich nooit alleen voelen. Bij een lekkere
kop koffie komen we al vlug op twee
onderwerpen die hen beiden nauw aan
het hart liggen.
Wilma en Noud, hoe komt het dat jullie
vrijwilliger zijn geworden in De Back?
Noud: ,,Kort na 1995 is de
Bewonerscommissie Zorgvlied Zuid
opgericht door Miriam en Wilma. Die
commissie bestaat nog steeds. Er is nu
een bestuur van vier mensen: Wilma,
Paul, Wil en (hoe kan het anders) ik als
een hulpje. Deze commissie was een
idee vanuit Tiwos, met een speciale
bedoeling. De wijk Zorgvlied bestond
grotendeels uit een gegoede buurt. De
naamgeving van de straten deed daar
al aan denken. Maar al in een vroeg
stadium had de gemeente geoordeeld,
dat er een aanvulling moest komen in de
vorm van sociale woningbouw. Zorgvlied
Zuid ontstond. Toen al werd bedacht, dat

er mogelijk sociale ondersteuning nodig
zou zijn’’.
Was dit sociale woningbouw? Het is best
ruim en het ziet er aantrekkelijk uit.
Wilma: ,,Toch is het ook nu nog
eenzelfde soort wijk als toen het opgezet
werd. De sfeer is enorm veranderd. Er
kwamen op den duur veel mensen met
een Turkse, Marokkaanse of andere
afkomst te wonen. Dat had met name
ook een gevolg voor een groot probleem
in de wijk. Vooral oudere, alleenstaande
mensen voelen zich nog meer alleen. De
buurtcommissie wil daar uitdrukkelijk oog
voor hebben.’’
Sociale woningbouw heeft ook vaak te
maken met meer armoede. Toch zie ik
in de wijk geen echte armoe. Jullie wel
vanuit de Buurtcommissie?
Wilma en Noud: ,,Die bestaat nog
zeker in de wijk, maar wordt heel vaak
zorgvuldig verborgen gehouden. Ook
voor commissieleden is dat moeilijk te
doorbreken, maar dit bestuur wil graag
die muren slechten om deze buurt
sterker bij elkaar te betrekken’’.
Prachtig werk. Maar wat is nu de precies
link met De Back en het vrijwillig daar
werken?
Wilma: ,,Juist deze wijkvoorziening is
van enorm belang, vooral voor ons deel

van de wijk, Zorgvlied Zuid. In De Back
is het begonnen en juist daar kunnen
we met onze buurt en met steun van
Tiwos en BreeBurg onze bewoners een
thuisbasis geven voor bijeenkomsten
van de Vrouwenraad, af en toe een
feest voor groepen uit de buurt, een
iftar of een andere bijeenkomst.
Daarnaast zijn we dan wel al heel veel
jaren met elkaar getrouwd, maar ook
met De Back. We voelen ons bijna de
ouders en zonder ons zou De Back
‘ouderloos’ worden. We zijn behulpzaam
bij allerlei activiteiten, vallen in waar
nodig, starten nieuwe activiteiten op,
werkten zeer actief mee aan de oude
wijkkrant, kortom, staan altijd klaar voor
de ander. Je weet, Ad, dat ik daarvoor
onderscheiden ben als lid in de orde van
Oranje-Nassau. Je mag gerust weten,
dat ik daar trots op ben’’.
Een dik verdiende onderscheiding.
Wilma, een goedlachse ‘moeder’ van
de wijk, maar denk erom, je gaat er
niet mee lachen. Waar als het nodig is,
kan ze streng zijn. En achter haar staat
Noud, de rustige, drijvende kracht. Twee
mensen, die we binnen de wijk en vooral
ook binnen hun buurt in ere moeten
houden.
Tekst: Ad Mols
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Wat betekent Corona voor mensen die
Cécile Bogaerts
Coördinator Buurtpreventie Zorgvlied
,,Persoonlijk heb ik niet zoveel last gehad
van de Corona-pandemie. Je wordt er
wel voortdurend mee geconfronteerd,
vooral door die anderhalve meter. Ik vind
dat niet zo’n probleem. Af en toe een
beetje geduld hebben is eigenlijk ook
fijn, alhoewel ik ook best druk kan zijn.
Rond oudjaar ben ik gevallen en toen
moest ik het een paar maanden rustiger
aan doen. Surveilleren door de wijk was
er even niet bij. Toen de maatregelen
afgekondigd werden zijn de wij gestopt
met surveilleren. Het was ook een stuk
rustiger op straat dus dat kwam goed uit.
Begin mei zijn we weer gestart. Surveilleren met anderhalve meter afstand gaat
prima. De wijkagenten waren daar ook
blij mee. Het is spannend wat er gaat
gebeuren. Gelukkig gaat het in Brabant
de goede kant op. Ik hoop wel dat de
mensen zich nog een tijdje rustig kunnen
houden.’’
Gerard Masar
Directeur Kindcentrum Christoffel
,,Voor mij persoonlijk heeft Corona (nog)
niet veel betekend. Ik heb vooral in het
werk mee te maken gehad. Sinds de
persconferentie van premier Rutte op 21
april was er niet geen gevoel van meivakantie meer. We moesten met de Kinderopvang en enkele teamleden plannen
gaan maken voor als de kinderen vanaf
11 mei weer naar school zouden gaan
komen. Voor die tijd moesten wij zorgen
voor goed thuisonderwijs en noodopvang
van kinderen van mensen met een vitaal
beroep. Je moet met heel veel dingen
rekening houden. Bijvoorbeeld dat alle
kinderen van één gezin tegelijk naar
school komen. Verder hoe gaan we zorgen dat ouders niet op school komen en
zelfs niet op het schoolplein. Hoe zorgen
we voor goede communicatie. Hoe gaan
we om met kinderen die helemaal niet
naar school gaan komen. Hoe kunnen
we anderhalve meter afstand houden?
Thuis heb ik regelmatig gehoord: wel
beeld maar geen geluid. De toekomst?
We zullen ons steeds aan moeten blijven
passen aan de richtlijnen van het RIVM.
En dat vind ik dan ook meer dan terecht.’’
Joost van Wijnen
Cateraar Joost aan tafel
,,Het Coronavirus heeft voor mij niet zoveel gevolgen gehad. Ik heb wel minder
sociale activiteiten maar ik heb geen kinderen die thuis onderwijs moeten volgen
of mensen in mijn omgeving die er ernstig
ziek van zijn of zijn overleden. Mijn partner heeft helaas wel zijn bedrijf moeten
sluiten wegens gebrek aan klandizie. Ik

Fitness in het Gotenpark.
was in de veronderstelling dat iedereen
door het coronavirus veel meer tijd zou
hebben om thuis zelf eten te koken,
echter het tegendeel bleek waar. Mensen
hebben een hoop stress omdat ze thuis
moeten werken, ook de kinderen thuisonderwijs moeten geven en je niet met de
kinderen even boodschappen kunt gaan
doen. Kortom het is aanmerkelijk drukker
geworden. Ik heb bij de uitgifte van de
maaltijden maatregelen moeten treffen.
De uitgifte was voorheen bij mij in de
keuken. Ik heb dit verplaatst naar de tuin,
waar mensen zelf hun bestelling vanaf
een tafel kunnen pakken. Ik denk dat na
de versoepeling van de maatregelen het
normale leven weer op gang komt maar
ik vrees ook dat we nog een tweede golf
gaan krijgen.’’
Hans van Roosmalen
Voorzitter KBO Petrus & Paulus
,,KBO heeft zich tot doel gesteld het
behartigen van de belangen van de
ouderen in het algemeen en die van de
leden in het bijzonder, in de meest ruime
zin van het woord. Een deel daarvan
gaat nu even niet. Het begon nogal
onverwachts, ook voor de KBO. Van de
ene dag op de andere werden onze activiteiten verboden. Terecht, onze leden
behoren tot de risicogroep. Covid 19
heeft helaas stevig huisgehouden onder
de leden. Er zijn maar liefst drie coronadoden te betreuren. Bovendien hebben
we nog meer Corona-zieken. Toevallig
is in dezelfde periode een aantal leden,
waaronder onze penningmeester Ineke
Messelink en oud-voorzitter Frans
Willekens, onverwachts overleden zij het
niet corona-gerelateerd. Tot onze grote
spijt kunnen wij op dit moment geen
activiteiten organiseren. Op de eerste
plaats is het door de beperkingen die
gelden niet toegestaan. Verder behoren
onze leden tot de risicogroep zodat we
het ook niet willen. Op 24 maart hadden
wij onze Algemene Leden Vergadering
gepland. Volgens de statuten moet dat
vóór 1 april. Door de coronacrisis was

Foto Helma Verhagen
het echter niet toegestaan deze ledenvergadering te laten doorgaan. Tot het
moment dat er een vaccin beschikbaar
komt, zullen we heel voorzichtig moeten
blijven. We hebben vooralsnog goede
hoop dat we vanaf september weer een
beetje kunnen opstarten.’’
Edwin van Gorp
Secretaris RKVV Sarto
,,De corona-pandemie is een wereldwijd
probleem, dat beheerst ieders leven,
dus ook het mijne. Ik probeer toch zo
normaal mogelijk te leven, alle richtlijnen
en voorschriften in gedachte houdend.
Het sociale leven kwam nagenoeg stil te
staan. Geen bezoek, geen voetbal, geen
terras, geen restaurant. Vervelend maar
overkomelijk. Ik werd vorige maand 50,
dat had ik wel iets grootser willen vieren.
Dagelijks ben ik op kantoor. Ik ben er
medeverantwoordelijk voor dat veel
collega’s thuis kunnen en moet alleen
daarom al iedere dag naar kantoor. Ik
ben bestuurslid bij Sarto, daar kwam het
seizoen aanvankelijk abrupt stil te staan.
Maar ondertussen mag er, onder allerlei
voorwaarden, weer getraind worden. En
met die organisatie heb ik me mede bezig
gehouden. Als vrijwilliger raakte ik betrokken bij het online streamen van kerkdiensten vanuit de Petrus en Pauluskerk. De
toekomst? Er zal ooit een vaccin komen
en dan is de dreiging echt voorbij. Tot die
tijd moeten we voorzichtig zijn en blijven.’’
Peter Smetsers
Boomdeskundige
,,Corona zorgde voor mij maar gedeeltelijk voor een een sociaal isolement,
omdat ik na een fietsongeval door ziekte
al thuis was. Ik kreeg al weinig visite en
daarna helemaal niet meer. Het was
lastig, onpersoonlijk en ook nog een stuk
duurder omdat ik met iedereen contact
moest houden door te bellen of te mailen.
De dagelijkse huishoudelijke werkzaamkeden gingen door, maar de leuke momenten van ontspanning vielen weg.
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die in Zorgvlied wonen en/of werken
Harriët van der Vleuten
Uitvaartbegeleiding

Overal verschenen beren voor het raam.
Helaas vielen mijn therapeutische behandelingen stil en daardoor raakte ik terug
bij af, waardoor het herstel langer gaat
duren. Al wil ik dat relativeren, omdat andere mensen door het virus zijn getroffen
en dus veel slechter af zijn. Vooralsnog
probeer ik wel een bepaalde terughoudendheid met betrekking tot de ziekte te
treffen als het om hygiëne gaat. Maar sla
daar zeker niet in door, want ik denk dat
je alleen je weerstand kunt versterken
door er op een of andere manier aan
bloot te staan. Ik ben van mening als
je teveel desinfecterende maatregelen
neemt je afweer het juist af laat weten op
het moment van een forse besmetting’’.
Helma Keijzers
Coördinator kunstcluster Mariëngaarde.
,,Mariëngaarde heeft als Kunstcluster
haar deuren moeten sluiten. Dat wil
zeggen dat er geen kunstzinnige activiteiten, repetities en optredens meer hebben
plaatsgevonden vanaf de lockdown.
En dat terwijl we juist een hele drukke
periode met veel mooie concerten en
optredens voor de boeg hadden. Het is
dus gewoon heel stil hier in Mariëngaarde. Bewoners blijven zoveel mogelijk
thuis, we helpen elkaar met boodschappen en maken af en toe een praatje,
maar het culturele leven ligt stil en dat is
maar saai. Ik ben bang dat het nog wel
even zo zal blijven, want met anderhalve
meter afstand is er niet veel mogelijk in
de Kapel en de Salon. Alleen de Werkplaats kan nog worden gebruikt door
enkele schilders tegelijk. Voorlopig dus
geen filmavonden, repetities, muziek en
concerten. Het wordt een saaie zomer.’’
Frank Vandendries
Uitvaartbegeleider
,,Het coronavirus maar vooral de maatregelen die door de overheid zijn opgelegd
en afgedwongen hebben natuurlijk ook
invloed op mijzelf, mijn gezin en op alle
anderen waar ik (door werk) mee in
contact kom: van vanzelfsprekende na-

Foto: Helma Verhagen
bijheid naar het zien van de medemens
als een potentieel besmettingsgevaar.
Menig contact is er krampachtiger door
geworden. Wat mijn werk betreft: ik werk
als zzp-er vanuit huis dus thuiswerken is
voor mij (al) een normale gang van zaken. Voor de ‘coaching bij levensvragen’
die ik bied, betekent dat tot op heden
(eind mei) dat ik geen cliënten ontvang
maar werk met beeldbellen. Voor de
‘uitvaartbegeleiding’ ligt het complexer:
bovenop het verdriet dat er al is bij een
overlijden hebben de nabestaanden ook
nog eens te maken met een veelheid aan
beperkingen die een gewenst afscheid
frustreren zoals de sociale distantie en
een beperkt aantal genodigden bij de
uitvaart. Ik heb geen glazen bol waarmee ik in de toekomst kan kijken maar
ik verwacht niet dat de anderhalve-meter-maatschappij op termijn als het
‘nieuwe normaal’ geaccepteerd wordt: de
menselijke behoefte aan fysiek contact,
aan intimiteit, zal dat voorkomen’’.
Jos van Kan
Kapsalon Burg. van de Mortelplein
,,Wij moesten zeven weken lang onze
kapsalon sluiten. Dat was een forse
tegenvaller. Je krijgt wel financiële steun
van het rijk, maar dat bedrag valt behoorlijk tegen. Er was 90% beloofd maar je
moet allerlei stukken insturen en uiteindelijk kreeg ik maar 45%. Zo wordt je wel
elke dag een stukje armer. Ik was heel
blij dat op 11 mei de salon weer open
mocht. Mijn twee medewerksters waren
ook laaiend enthousiast. De eerste week
hingen de klanten hier met de benen
buiten. We moesten wel maatregelen nemen, mondkapjes of een gezichtsscherm
op en na iedere klant moeten we de stoel
en het gereedschap desinfecteren. Maar
het is wel te doen en je raakt er snel gewend aan. Over de toekomst maak ik me
niet al te veel zorgen. Over een maand
of twee zal het allemaal wel wat soepeler
worden, maar het afstand houden zal
zeker nog een tijd blijven en knuffelen is
er het eerste jaar dan ook niet bij.”

,,Corona betekende voor mij net als voor
heel veel anderen afstand. De andere
mens is een bedreiging voor mij en ik ben
dat voor de ander. Een afstand die ik elke
dag voelde. Bij het regelen via de computer, in het dragen van een mondkapje,
maar ook om te zien dat verdriet geen
warme omhelzing mocht krijgen in heel
veel families. Ineens moesten uitvaarten
op afstand geregeld worden, via skype
of zoom. En als ik bij een familie om tafel
ga, moet ik van te voren vragen om een
grote tafel, niet meer dan twee of drie
mensen bij de bespreking, graag buiten.
Het was soms ook lastig om de anderhalve meter te bewaken. Op een begraafplaats, samen een kist binnendragen en
een schepje om iemand in zijn graf toe
te dekken met aarde niet mogen doorgeven. Je maakt bijzondere dingen mee.
Mensen die niet bij hun dierbaren konden
zijn bij het afscheid omdat ze vanwege
lichte gezondheidsklachten thuis moeten
blijven, dat in een gezin een keuze moet
worden gemaakt wie wel en wie niet die
laatste dagen bij vader of moeder kan
zijn. We hadden twee keer de uitvaart
van een echtpaar, die overleden dan een
paar dagen na elkaar. Er zullen beperkingen blijven in aantal gasten dat bij
een afscheid aanwezig kan zijn. Handen
schudden en omhelzen zal lastig blijven.’’
Frans de Laat
Medinilla Bloemsierkunst
,,Na een twijfelachtig en onzeker begin
rondom de vraag wat Corona ons zakelijk zou brengen was het hier al snel
topdrukte. Omdat mensen niet meer
fysiek bij vrienden, familie en dierbaren
langs konden gaan hebben wij veel
lieve berichten over mogen brengen via
bloemen. De drukte heeft veel van ons
en het personeel gevraagd. We hebben
zoals iedereen praktische maatregelen
moeten treffen. Anderhalve meter is een
eis voor ons allemaal, daar hebben wij
de winkel op ingericht. Omdat wij maximaal drie mensen in onze winkel mogen
ontvangen was er op drukke dagen en in
het weekeinde buiten een verkooppunt.
Wij verwachten dat de extreme drukte
beetje bij beetje terug zal dringen nu de
regels in Nederland wat versoepeld zijn
en mensen langzaam aan weer de deur
uit kunnen en meer op bezoek mogen
gaan bij familie en vrienden. Wij geloven
erin dat wanneer wij dicht bij onze natuur
en ons gevoel blijven we sterke wezens
zijn. Samen komen we hier bovenop.
Blijf genieten van de kleine dingen, eet
gezond, blijf fit, en deel zoveel liefde als
je kunt dat is het beste medicijn.’’
Eindredactie: Ruud Erich
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GEMEENTENIEUWS

Onderzoek en onderhoudswerkzaamheden
Burgemeestersbuurt
In de wijk moeten werkzaamheden worden uitgevoerd aan verschillende ondergrondse leidingen, zoals de gasleidingen en de rioolaansluitingen.
In 2018 zijn werkzaamheden om de gasleidingen te vervangen voorlopig gestaakt om beschadigingen aan de (wortels van de) bomen te voorkomen. Enexis heeft echter de wettelijke verplichting om alle gasleidingen vóór 2023 te vervangen. De gemeente laat daarom nu ingenieursbureau
Arcadis de mogelijkheden onderzoeken om de benodigde werkzaamheden aan de leidingen uit te kunnen voeren met als uitgangspunt het zoveel
mogelijk behouden van de bomen. De verwachting is dat deze werkzaamheden starten in 2021.
Combineren werkzaamheden
Nu er toch werkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan de ondergrondse leidingen,
bekijkt de gemeente of het onderhoud aan
het trottoir, rijbaan, verlichting en het groen
gelijktijdig kan worden uitgevoerd. Op deze
manier wordt de overlast voor bewoners tot
een minimum beperkt. De werkzaamheden
bieden ook de mogelijkheid om eventuele
aanvullende wensen van bewoners voor de
inrichting van de openbare ruimte te inventariseren.
Voorbereidende werkzaamheden
Ter voorbereiding van dit project starten
dinsdag 2 juni onderstaande onderzoeken en

werkzaamheden door verschillende bedrijven.
Het asfalt- en bodemonderzoek is al uitgevoerd. Het gaat om:
• Graven van proefsleuven in het trottoir om
de exacte locatie van de boomwortels ten
opzichte van de kabels en leidingen in kaart
te brengen
• Asbestinventarisatie riolering; hiervoor
worden op andere locaties proefsleuven
gegraven
• Een onderzoek naar de aanwezige flora en
fauna zoals vereist in de Wet Natuurbescherming
• Boom Effect Analyse om te bepalen wat de
impact van de grondwerkzaamheden is op
de gezondheid van de bomen.

De uitvoerende bedrijven kondigen vooraf de
graafwerkzaamheden bij u in de straat aan.
Voor meer informatie over werkzaamheden
kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

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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Beheerder Bart Stenders over de Back
Wat heeft Corona voor je als beheerder van De Back betekend?
Door het uitbreken van het corona virus
ging het wijkcentrum half maart dicht. In
de tussen liggende periode is het erg stil
geweest in de Back. Geen telefoontjes.
mail, of post. De tijd leek wel stil te staan.
Welke concrete problemen leverde dat
voor je op?
De problemen waar de Back nu mee
kampt is het gebrek aan bezoekers en
daarmee ook de inkomsten. Wij zijn erg
blij dat een aantal klanten hun betalingen
voor de gehuurde ruimte door heeft laten
lopen zodat er iets meer lucht is ontstaan.
Om het zo lang mogelijk uit te kunnen
zingen hebben we zoveel mogelijk kosten
geprobeerd te verlagen. In sommige gevallen is dat aardig gelukt maar ondanks
dat een wijkcentrum dicht is zijn er toch
vaste lasten die doorlopen. Daarbij komt
dat de Back geen aanspraak heeft kunnen maken op steunpakketten van de
overheid. Wij zijn nog met de gemeente
in gesprek om te kijken of er toch iets
mogelijk is.

vast bezoekers. Op dit moment zijn in de
Back corona maatregelen genomen die
men ook bij de supermarkt, de apotheek
en in veel winkels ziet. Schermen op de
bar, lijnen op de vloer, desinfectie bij de
ingang en kritieke oppervlakten vaker
schoon te maken. Hierdoor konden de
eerste een-op-een-activiteiten weer beginnen. Gaandeweg zal er steeds meer
mogelijk zijn. Kleine groepen kunnen
vanaf 1 juni weer komen.
Wij willen de verschillende groepen zo
veel mogelijk gescheiden houden door
voor iedere ruimte een eigen ingang te
gebruiken. Wij kunnen niet wachten om
weer open te gaan maar voorlopig zal
dat nog wel anders zijn dan voorheen.
De Back de gezondheidsrisico’s zo klein
mogelijk houden en mensen toch in de
gelegenheid stellen te komen. De opstellingen van tafels en stoelen in de Back is
veranderd zodat per 1 juni kleine groepen

op 1.5 meter van elkaar kunnen zitten.
De nieuwe opstelling zorgt ervoor dat
een zaal waar voorheen 60 mensen in
konden nu maar ruimte is voor 20. Voorlopig is van eten in de Back afhalen bij
de Back gemaakt. De eerste twee edities
zijn goed verlopen maar wij zouden graag
voor nog meer mensen koken.
Hoe denken jullie over de komende
periode totdat er iets tegen Corona
beschikbaar is?
Zolang de anderhalve-metermaatschappij
van kracht blijft zal iedereen zijn activiteit anders vorm moeten gaan geven, er
zullen creatieve oplossingen en compromissen moeten worden gesloten, dit geld
voornamelijk voor grotere gezelschappen. Het wijkcentrum wil zeker met alle
klanten meedenken hoe zij hun activiteit
op een nieuwe manier op kunnen pakken.

Kon je je gewone dagelijkse werkzaamheden nog verrichten?
Mijn dagelijkse werkzaamheden zagen
er heel anders uit dan normaal. De tijd is
gaan zitten in wat grotere onderhoudswerkzaamheden.
Hebt je door de Corona-crisis speciale
dingen meegemaakt of speciale maatregelen moeten treffen?
Tot nu toe zijn alle vrijwilligers ongeschonden door de corona crisis gekomen. Helaas geld dit niet voor al onze

INGEZONDEN BRIEVEN
Friezenlaan (1)

Friezenlaan (2)

Geachte heer Mols, Ik heb jullie wijkkrant
Thuis in Zorgvlied met plezier gelezen
echter, de zinsnede aan de gemeente om
het voetpad te verbreden en een behoorlijke fietsstrook ernaast te maken slaat
kant noch wal!
Er zijn aan beide zijden van de kasseienweg rode klinkertjes ingelegd. Als de
Gemeente deze herbestraat, dan is er
voldoende fietsgelegenheid! Een fietspad
realiseren naast een voetpad geeft alleen
maar angst en verwarring!
Ik erger me dagelijks aan het onheholpen
gedrag van de fietser die antwoordt in
de zin van: Ik weet het maar het hobbelt
zo. Belachelijk. Succes met jullie inzet,
Bewoner Friezenlaan

Geachte bewoner Friezenlaan. Mijn
opmerking over het voet- cq. fietspad
was ingegeven door de praktijk. Zojuist,
20.11 uur op dinsdag 7 april, keek ik naar
buiten. Op het voetpad één mevrouw,
die haar hondje aan het uitlaten was,
één meneer die er vlak naast fietste, 30
meter daarachter één knul op de fiets en,
wonder boven wonder, op de door u bedoelde rode klinkertjes een andere knul
op de fiets. Het aantal fietsers is daarbij
illustratief voor het gebruik van dit voetpad. De fietsstroken zijn zeer smal, erg
slecht en vaak bezet door geparkeerde
auto’s. Dus fietst jong en oud op het fietspad. De hele weg dan opknappen, zoals
de Friezenlaan vanaf de Vierwindenlaan

tot aan de Gilzerbaan? De fietsstrookjes
verbreden en schoonhouden en een
parkeerverbod instellen of de oplossing
zoals die ook op het Pieter Vreedeplein
is gekozen? Maar dan moeten fietsers
en voetgangers meer ruimte hebben.
De hele weg opknappen zal zeker op
tegenstand stuiten. Moeten we dan dit
historische stukje weg vernietigen? De
stroken verbreden? Dan blijft er van
deze smalle historische weg nauwelijks
iets over. Parkeerverbod? zorg dan voor
voldoende parkeerplaatsen. Mogelijk is
mijn oplossing nog niet zo gek. Ik wil er
best met u over van gedachten wisselen.
Liefst vóór de gemeente besluit om via
een pseudo-inspraak zelf een beslissing
te nemen. Vriendelijke groeten, dank
voor uw brief.
Ad Mols
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ZORGVLIED NATUURLIJK

Verrekijker
Of ik iets zou willen schrijven over de
vraag of vogels hun gedrag hebben veranderd sinds het nieuwe Coronavirus
onze samenleving beheerst. Over die
kwestie kan ik natuurlijk alleen maar speculeren. Zoveel is zeker: de pimpelmezen
die sinds maart met duizenden het loodje
legden, stierven weliswaar aan een longaandoening, maar niet aan COVID-19.
Als er al effecten zijn op de vogelstand
dan ligt dat vast niet aan wat het virus
met de vogels doet, maar wat het met
óns doet.
De vogels zelf gaan gewoon hun gang.
Dat er de laatste maanden steeds meer
vogelsoorten te zien waren heeft niets
met het virus te maken. Ze kwamen uit
Afrika waar het gros van onze insectenetende broedvogels overwintert. Hún
vluchten werden niet gecanceld, voor
hen was het business as usual: ze veroverden een territorium, een partner,
bouwden een nest en vulden dat met hun
eieren. Intussen hadden de standvogels,
waaronder mezen en spechten, die eieren al uitgebroed. De weidevogels, die
kunnen wél in de verdrukking komen.

De Grasmus. Foto: Piet J. van den Hout

Maar dat ligt niet aan de weidevogels
zelf. De vrijwilligers die de nesten voor
de maaimachines moeten beschermen
haakten af – niet zo vreemd want de
meeste lopen tegen de 70 waardoor ze
extra kwetsbaar zijn voor het virus. Maar
bij de vogels zélf heb ik geen ongewoon
gedrag kunnen bespeuren.
Wél echter bij mensen. Nooit eerder
kreeg ik zoveel vragen van vrienden en
kennissen over vogels die ze gezien of
gehoord hadden op een wandeling, of in
hun tuin, waar ze tegenwoordig urenlang

zomaar rustig in een stoel konden zitten.
Voorheen was het druk-druk-druk met de
blik vooruit, nu werden velen min of meer
gedwongen andere paden te bewandelen
dan de route naar hun werk. Tijdens die
omzwervingen zagen ze dingen die ze
nooit eerder hadden gezien. Dat maakte
iets los. Ze wilden er meer van weten. Of
ik ze een goede verrekijker kon aanbevelen.
We moeten nu toch echt anders gaan
leven, horen we overal. Virussen, zoals
Ebola, HIV en Dengue en Corona hebben
we onttrokken aan tropische bossen waar
ze zich verscholen in de lichamen van
chimpansees, knaagdieren, vleermuizen
of ander wild. Met bijl en motorzaag hebben we die ecosystemen opengebroken,
behalve bomen ook dieren met ziekteverwekkers en al eruit gesleurd, op markten
verkocht en wereldwijd verhandeld. De
virussen kregen gastheren aangeboden
die lekker dicht op elkaar leven en overal
heenreizen – een vrijwel onbegrensd
werkterrein op een presenteerblaadje.
Om die virussen in hun eigen wereld te
houden, moeten we een beetje verder
kijken dan onze neus lang is.
Die verrekijker is zo gek nog niet.
Tekst: Piet J. van den Hout

THUIS IN
ZORGVLIED

KORT NIEUWS
Avondwandeling door Zorgvlied
De Stadsgidserij verzorgt op dinsdag 21 juli vanaf 19.00 uur
een Westend wandeling die deels door Zorgvlied gaat. Vanaf
de Stapperij De Korenbloem gaat de tocht door Zorgvlied waar
we uiteraard stilstaan bij Mariëngaarde, de voormalige kerk
aan de Ringbaan West, het oude Rex theater, het Kromhoutpark, Coba Pulskens etc. De wandelingstart bij Stapperij de
Korenbloem aan de Bredaseweg. Inschrijven kan via: reijnen@
stadsgidserij.nl of aanmelden via 06-48262711.
Door de Corona crisis is het aantal deelnemers beperkt tot
twaalf per gids en gelden de RIVM-maatregelen in acht. De
kosten bedragen vier euro per deelnemer.

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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‘Ik wil mensen echt zien, spreken en horen’

En toen was alles anders. Ineens vier dagen
in de week thuis werken. Geen direct contact
meer met wijkbewoners, vrijwilligers en bezoekers in het wijkcentrum, mijn collega’s en
partners waarmee ik samenwerk in de wijk,
vrienden en familie.
Dan ben ik ineens thuis met mijn twee lieve
kinderen en mijn man. Ik stond zonder dat ik
het door had 24 uur per dag aan; sociaal werker op afstand, moeder voor mijn kinderen,
een partner, juffrouw en vriendin op afstand.
Er gebeurde al snel iets wat ik niet van mijzelf
had verwacht. Ik verloor mijzelf. Ik was niet
meer ﬂexibel, iedere vraag van werk of van
mijn man en kinderen werd mij te veel. Elke
dag was ik keihard aan het werk om houvast
te vinden, een ritme te vinden, het gevoel dat
ik de dag zinvol had besteed.
Ik voelde mij opgesloten; letterlijk en figuurlijk.
Een cocon die mijn gedachten in de greep
hield. Doe ik mijn werk wel goed? Wat kan ik
zijn voor mensen op afstand? Ben ik op deze
manier nog wel een goede moeder? Een goede partner? Ik begon aan alles te twijfelen.
Voor mijn werk onderhoud ik veel contact
met mensen; bellen, whats’app, facebook,
messenger en zelfs Wordfeud. Hele dagen
doe ik mijn best om beschikbaar te zijn, alert
te zijn op zorgen en creatiefin te springen op
vragen. ‘Mijn best doen’ valt me zwaar op
deze manier. De gevoelde noodzaak om te
geven en er voor anderen te zijn, terwijl mijn

Buurtondersteuner Pascalle de Groot.
normaliter goed gevulde energie-emmer nu
halﬂeeg blijft.
Ik ben niet gemaakt voor deze manier van
werken en leven. Ik heb de behoefte om
mensen in het echt te zien, te spreken, te
horen. Sinds een paar weken probeer ik twee
ochtenden in de week bij mensen in Zorgvlied
Zuid aan te bellen. Soms alleen en soms met
mijn collega Fatima El Abassi. Gewoon een
praatje maken; hoe gaat het met je? Lukt het

allemaal? Heb je hulp nodig? Op deze dagen
is mijn emmer energie weer vol. Ik voel mij
gelukkig, vrolijk. Mijn cocon van negatieve
gedachten verdwijnt op de achtergrond.
De mensen die ik sprak, vinden het fijn om
gehoord en gezien te worden. Waarderen dat
we vanuit ContourdeTwern door de wijk lopen
en een praatje maken. Een aantal mensen
geven zelfs een adres waarvan zij vinden dat
het goed is dat ik daar ook een praatje houd.
Na het gesprek; soms kort, soms lang, soms
oppervlakkig, soms intens, geef ik een kaartje
af met de boodschap: ‘Heb je een vraag, een
zorg, zin in een gezellige praat, wacht geen
dag en bel of mail mij vandaag’. Is er iemand
niet thuis, of vind de persoon het te spannend
om te openen, dan gaat de kaart in de brievenbus. En dan ben ik de wijk nog niet uit of
ik word gebeld. ,,Bedankt voor het kaartje, dat
vind ik erg fijn, ik bel je als ik je nodig heb’’.
Het gaat goed met de mensen (die ik heb
gesproken) in Zorgvlied Zuid. Ze zijn sterk,
ﬂexibel, positief en hebben steun aan elkaar
en/of familie. Kinderen die de taken van de
thuiszorg overnemen, de buurman die de
boodschappen meeneemt voor twee deuren
verder. Even kletsen met de buurvrouw, die
op leeftijd is, om te kijken of alles echt wel
goed gaat. Zorgvlied Zuid, een wijk op het
eerste oog, gesloten, stil is en niet verbonden.
Maar als je goed kijkt wel degelijk beweegt en
Tekst: Pascalle de Groot
voor elkaar zorgt.

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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Een fotospeurtocht ter afsluiting van de serie verhalen over villa’s langs de Bredaseweg. Twaalf detailfoto’s, gemaakt
door onze fotografen Judith Hultermans en Helma Verhagen. Ga op speurtocht en schrijf de huisnummers op. Vul hieronder je naam, adres en mailadres in en stop deze pagina in de brievenbus van wijkcentrum De Back. Je kunt de uitslag ook
doormailen naar redactie@zorgvliedtilburg.nl. Voor één van de inzenders ligt er een toepasselijke prijs klaar.
Naam:...................................Adres:....................................................................Mailadres:................................................................

12

wijkkrant juni 2020 reserve 2.indd 12

4-6-2020 20:17:20

