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LEES IN DIT NUMMER OOK

‘Gemeente, maak nog wat 
extra geld vrij voor De Back’
,,Het gaat helemaal niet slecht met 
wijkcentrum De Back. Totdat we met het 
Coroana-virus te maken kregen, maak-
ten er wekelijks 600 tot 700 mensen ge-
bruik van het gebouw, de afgelopen tijd 
waren dat er toch zo’n 200 per week, er 
is 15.000 euro per jaar bespaard op de 
energiekosten en zelfs dit Corona-jaar 
zal waarschijnlijk zonder verlies worden 
afgesloten. Maar het zou mooi zijn als 
de gemeente Tilburg toch nog wat geld 
vrij maakt voor De Back. Eigenlijk heb-
ben we heel hard een tweede beheerder 
nodig en we zouden ook wat financiële 
steun willen hebben om nieuwe activitei-
ten op te kunnen zetten.”
Voorzitter Theo van Willigenburg (69) 
van Stichting De Back geeft het aan 
het begin van het gesprek al aan. ,,Ik 
wil niet teveel terugblikken, maar vooral 
naar de toekomst kijken.” Maar aan 
terugblikken ontkomen we niet. Van de 
Willigenburg is vanaf het begin betrok-
ken bij de aankoop van het wijkcentrum 
door Wijkvereniging Zorgvlied en heeft 
zich vervolgens met hart en ziel ingezet 
voor een goede exploitatie van het ge-
bouw. 
,,In 2009 besloot de gemeente het wijk-
centrum in Zorgvlied op te heffen. Toen 

hebben wij meteen gezegd dat wij het 
gebouw in dat geval zelf zouden gaan 
huren. Ik was daar als voorzitter van 
de wijkvereniging en later als voorzitter 
van Stichting De Back bij betrokken. De 
eerste twee jaar hebben we het gehuurd 

voor 32.000 euro per jaar. Kopen zou 
echter veel voordeliger zijn. Ik ben uit het 
bestuur van de wijkvereniging gestapt en 
vervolgens gaan gaan onderhandelen 
met de gemeente. 
Lees verder op pagina 3. 

THUIS IN
ZORGVLIED

World Cleanup Day
ook in Zorgvlied
Wil je tijdens de grootste wereldwijde 
opruimactie van het jaar jouw straat 
of buurt in Tilburg een stukje schoner 
maken? Dat kan op World Cleanup Day 
op zaterdag 19 september. Vraag tijdig 
zwerfafvalgrijpers en gele afvalzakken 
aan via www.tilburg.nl/schoon. Hoe meer 
mensen zich inzetten tegen zwerfafval, 
hoe schoner de stad wordt. 

Theo van de Willigenburg poseert voor De Back.                        Foto: Ruud Erich

Gemeente, maakHartekreet van vertrekkend voorzitter Theo van Willigenburg

Theo van Willigenburg poseert voor De Back.                              Foto: Ruud Erich
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Ingrediënten voor acht personen: Voor de 
soep: 200 gr. kalfsvlees in blokjes,
handvol voorgekookte kikkererwten, 
2 etl. olijfolie, 1 grote ui fi jngemalen, 
2 etl. peterselie fi jngesneden, 2 etl. 
bladselderij fi jngesneden,1,5 liter kokend 
water, 4 grote verse tomaten gemalen, 2 etl. 
linzen, 2 etl. vermicelli, 1 blokje vleesbouillon 
en 2 etl. koriander fi jngesneden. Kruiden: 1 tl. 
kurkuma, 1 tl. gemberpoeder, 2 tl. zout en ½ 
tl. zwarte peper. Tomatensaus: 250 ml water 
en 2 etl. tomatenpuree. Bloempapje: 250 ml 
water en 4 etl. bloem. 
Bereiding: Stap 1. Verwarm de olijfolie in de 
soeppan en schep het vlees en de ui erbij. 
Bak het vlees 2 minuten aan op middelhoog 
vuur. Voeg de bladselderij, peterselie, 
kurkuma, gemberpoeder, zout en de zwarte 
peper erbij en schep het goed door. Bak het 
aan voor 3 tot 5 minuten. 
tap 2. Giet 1,5 liter kokend water in de pan 
en breng de soep aan de kook voor 13 tot 
15 minuten. Maal de tomaten fi jn en giet het 
tomatenmengsel al roerend in de pan. Plaats 
het deksel op de pan en laat de soep op hoog 
vuur koken voor 30 minuten. 
Stap 3. Giet in een aparte kom 250 ml warm 
water en roer met een garde de 4 eetlepels 
bloem erbij tot een glad bloempapje zonder 
klontjes. Giet het bloempapje al roerend in 
de soeppan. Voeg ook de linzen erbij en laat 

de soep voor nog eens 30 minuten koken 
of net zo lang tot de linzen gaar zijn. Open 
zo nu en dan de pan en roer de soep door. 
Stap 4. Mix in een aparte kom de overige 250 
ml water met de tomatenpuree en giet het 
tomatenmengsel al roerend bij de soep. Voeg 
ook de kikkererwten, vermicelli, koriander en 
het bouillonblokje erbij. Roer de soep door, 
sluit de pan en laat de soep voor nog eens 13 
tot 15 minuten doorkoken. Breng de soep op 
smaak met zwarte peper en zout en laat de 
soep op laag vuur sudderen voor 5 minuten. 
Eet smakelijk namens Vrouwenraad Zorgvlied

Tekst: Fatima El Abbassi
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vervolg van pagina 1

,,Het college begon met een koopprijs 
van 600.000 euro voor het wijkcentrum, 
de ambtenaren hielden het op 400.000 
en de gemeenteraad ging naar 300.000 
euro en maakt tevens 125.000 euro 
subsidie voor ons vrij. We hebben toen 
het pand gekocht voor 100.000 euro en 
de grond in erfpacht genomen. Ik heb de 
wijkvereniging geadviseerd om op korte 
termijn ook de grond te kopen. We von-
den ook nog negen wijkbewoners die de 
stichting ieder 1000 euro wilden lenen. 
De meesten hebben die lening inmiddels 
omgezet in een schenking.”

Verhuizing 
Van Willigenburg is onlangs verhuisd 
van Zorgvlied naar Berkel-Enschot en 
heeft het voorzitterschap neergelegd. ,,Ik 
word ook een jaartje ouder en wil het wat 
rustiger aan gaan doen. Mijn doel was 
om een rendabel wijkcentrum achter te 
laten en dat is naar mijn mening gelukt. 
Belangrijk onderdeel van dat streven was 
om de hoge energiekosten van 1400 
euro per maand omlaag te brengen.  We 
zitten nu op 200 euro per maand. Alle 
subsidiemogelijkheden die er bestaan 
heeft van de Willigenburg benut. Ik schat 
dat we de afgelopen tien jaar tussen de 
400.000 en 450.000 euro aan subsidies 
binnen gehaald hebben.”  
Op het dak van het gebouw liggen 100 
zonnepanelen, bij de gemeente peuterde 
hij geld los voor twee luchtwarmtepom-
pen, alle kieren en gaten zijn door de 
vrijwilligers gedicht, ramen zijn geïso-
leerd en er hangen nu twee machines die 
de lucht in het gebouw continu verver-
sen. ,,Meer dan vijftig bedrijven hebben 
een steentje bijgedragen, vooral door 
het beschikbaar stellen van materiaal 
waarmee onze vrijwilligers aan de slag 
konden. We hebben van alles bij elkaar 
gescharreld. Toen we hoorden dat er in 
Almkerk een wijkcentrum gesloopt werd, 
hebben wij daar nog snel een complete 
prima keuken uit gehaald en die staat nu 
in De Back.” 
Negen jaar geleden ging  met de komst 

van beheerder Bart Stenders nog een 
grote wens van Van de Willigenburg 
in vervulling. ,,Eigenlijk zou er nog wel 
een tweede beroepskracht bij moeten 
komen.” 
Hoog tijd om naar de toekomst te kijken. 
Van de Willigenburg: ,,Ik heb de wijkver-
eniging geadviseerd om toch een subsi-
dieverzoek in te dienen bij de gemeente 
voor het beheer en de instandhouding 
van De Back. Dit wijkcentrum moet nog 
verder uitgroeien tot een plek waar de 
wijkbewoners zowel uit het zuidelijke als 
het noordelijke deel van Zorgvlied elkaar 
kunnen ontmoeten. Dat kan door het 
organiseren van nieuwe activiteiten. We 
moeten het bovendien laagdrempelig 
houden. Daar streven we naar. De prijs 
van koffie en thee is bij voorbeeld sinds 
de opening nog altijd één euro.”

Bewoners de Baas 
Volgens de vertrekkende voorzitter zou-
den wijkbewoners zelf ook veel meer 
gebruik kunnen maken van de ruimtes 
in De Back. ,,Het wijkcentum is van alle 
wijkbewoners en die zijn feitelijk dus 
de baas over wat er daar gebeurt. Ook 
jongeren zijn nadrukkelijk welkom in De 
Back. De gemeente zou best wat extra 
kunnen doen zodat wij ruimtes gratis 
voor jongeren beschikbaar kunnen stel-
len. Er zijn ook plannen om met carnaval 
weer iets voor de jeugd te gaan organi-
seren. Jongeren zouden ook begeleid en 
opgeleid kunnen worden om als vrijwil-
liger aan de slag te gaan of een sociale 
stage kunnen lopen in De Back. Films 
vertonen,  muziekuitvoeringen, cursus-
sen. Er zijn plannen genoeg. Als er een 
tweede beroepskracht komt, hebben we 
nog veel meer mogelijkheden om die 
plannen verder uitwerken”.
Nog een laatste vraag. Waar is Van Willi-
genburg nu het meest trots op. ,,Dat ik in 
tien jaar heel veel zaken heb kunnen rea-
liseren, mede dankzij al onze vrijwilligers. 
Dat er een mooi droog en energiezuinig 
pand staat dat eigenlijk nog veel meer 
gebruikt zou kunnen worden. Bij wijze 
van spreken dag en nacht.”

Tekst: Ruud Erich
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COLUMN
Zomer
Het dagelijkse pictogram in de 
krant: wandelweer, een 9. Dus 
schoenen aan en lopen, even het 
luie coronazweet eruit proberen te 
werken. Ik weet niet of je het een 
hobby mag noemen, maar ik zit 
graag naar mensen te kijken. Dus de 
stoelen op het Burgemeester Van de 
Mortelplein zijn erg uitnodigend om 
die hobby te beoefenen.
Ik ga  hier geen beschrijving geven 
van al het moois of minder moois of 
wat langs komt. Tja, ik ben en blijf 
hopelijk een beetje die oude bok, 
die zelfs de groene blaadjes kan 
waarderen..
Maar dan.... gatverderrie, er valt 
iets op mijn hoofd met witte spetters 
op mijn overhemd. Vogelpoep. 
Tijdens de schoonmaakbeurt met 
mijn zakdoekjes zie ik de grond. 
De tegels zijn niet om aan te zien 
van de uitwerpselen van al die 
vogels. Een schoonmaakbeurt zou  
geen overbodige luxe zijn. En dan, 

hosanna, is tegelijk mijn column van 
deze keer geboren.
De Tilburgse troubadour Berry 
Kolmans schreef al even geleden 
een heerlijk liedje over een duif op 
het hoofd van ‘onze’ Willem II. Die 
duif zat me nu uit te lachen op het 
gerimpelde hoofd van Van de Mortel. 
Nou ja, waarschijnlijk niet dezelfde 
duif, in verband met de leeftijd, maar 

wel met dezelfde smerige bedoeling. 
Tweede gedachte: is dat wel smerig? 
Poepen op het hoofd van ‘het groot’? 
Of is het een daad van verzet? Dat 
laatste lijkt me wel eens heerlijk 
om te bedenken. De wraak van de 
kleine man, die zo gemakkelijk in de 
stront terecht komt,wordt voltrokken 
door een duif. Juist de ‘kleine man 
en vrouw’ komt in deze coronacrisis 
eerder in de misère.
Een duif zien we zo vaak afgebeeld 
als vredesbrenger. Hier is hij of zij 
in een andere rol. Of zien we hier 
niet het verschil maar de gelijkheid 
van mensen met elkaar: wij allen, 
wit of bruin, groot of klein (in meer 
betekenissen)  kunnen bespetterd  
worden met het vuil. Het best 
kunnen ze dan allen samen onder 
de douche, wassen samen hun 
haren en kleren en zijn weer samen 
schoon. 
Lang leve de duif.

Tekst: Ad Mols

Bel voor een 
vrijblijvende 
kennismaking:

013 - 208 65 00

Schout Crillaert 40 / 5037MS Tilburg
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/christoffel

• Kinderdagverblijf
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang

Samen • Vertrouwen • Authentiek • Kwaliteit
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Wethouder Marcelle Hendrickx opende op 19 juni het nieuwe Christoffelpark. Samen met enkele leerlingen van Kindcen-
trum Christoffel onthulde zij het naambord van de groene oase die rond de school ontstaan is.      Foto: Judith Hultermans

Gemeente stelt Joris Ketelaars als nieuwe wijkmanager voor Zorgvlied aan

Wethouder Hendrickx opent Christoffelpark

Vijf maanden is hij inmiddels in dienst 
van de gemeente Tilburg, Joris 
Ketelaars, de nieuwe omgevingsmanager 
voor de wijk Zorgvlied. Een mooi moment 
om even kennis te maken.
,,Het was een merkwaardige tijd om met 
een nieuwe baan te beginnen. Ik heb 
veel thuis gewerkt maar ook heel veel 
gefietst door Zorgvlied en de drie andere 
gebieden die ik onder mijn hoede heb, 
De Blaak, De Reit en Stadsbos 013. En 
er was volop tijd om uitgebreid met mijn 
collega Diny Maas, die wijkregisseur 
van Zorgvlied is en met mijn voorganger 
Remmert Slagter te praten.’’
Joris Ketelaars (48) was hiervoor in 
dienst bij de gemeente Den Bosch. ,,Het 
bestuur van de gemeente Tilburg heeft 
wijkgericht werken centraal gesteld 
in het beleid. Hier werken we met 
wijkregisseurs en omgevingsmanagers. 
En elke wijk heeft ook een eigen 
wijkwethouder. In Zorgvlied is dat 
Marcelle Hendrickx, die toevallig ook in 
deze wijk woont. In Den Bosch zijn ze 
zover nog niet.’’
Zijn functie omschrijft hij als ‘een 
scharnier tussen wijk, stadskantoor 
en gemeentebestuur’. ,,Als 
omgevingsmanager ben ik vooral 
beleidsmatig bezig, de praktische 
dagelijkse zaken worden opgepikt door 
de wijkregisseur.’’
Wat is zijn eerste indruk van Zorgvlied? 

,,Een hele mooie wijk, gunstig gelegen 
ten opzichte van het centrum. Er 
is wel een duidelijk verschil tussen 
Zorgvlied-Zuid en Zorgvlied-Noord. 
Dat zie je elders in de stad ook wel. 
In De Reit kun je de Abdijbuurt  en 
Torenbuurt vergelijken met Zorgvlied. 
Torenbuurt en Zorgvlied-Zuid en hebben 
specifieke problemen zoals armoede 
en eenzaamheid en verdienen extra 
aandacht. Dat is ook opgenomen in de 
wijkagenda voor Zorgvlied en daar gaan 
we binnenkort met de wijkvereniging 
over praten.’’ 
De denkbeeldige grens die het 

Burgemeester van de Mortelplein vormt 
tussen Zorgvlied-Zuid en Zorgvlied-
Noord is Joris Ketelaars ook opgevallen. 
,,Maar ik heb begrepen dat er al enige 
tijd nagedacht wordt hoe het Moretelplein 
en het park anders ingericht zouden 
kunnen worden. De bewoners van 
Zorgvlied zijn erg betrokken bij hun 
wijk en kunnen ook goed aangeven 
waarom bepaalde zaken extra aandacht 
verdienen. Dat is mij tijdens de 
gesprekken die ik inmiddels met een 
aantal wijkbewoners gevoerd heb, wel 
duidelijk geworden.’’

Tekst: Ruud Erich

‘Zorgvlied is mooie wijk en gunstig gelegen’

De nieuwe omgevingsmanager Joris Ketelaars.                           Foto: Ruud Erich
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‘Wonen en werken in Zorgvlied is buitengewoon fijn’
Rob van Rijswijk en Daniëlla Buijck 
wonen met hun vijf kinderen in de 
Burgeneester Jansenstraat 53. Ik wil 
in dit gesprek meer te weten komen 
over jullie met je gezin, maar vooral 
ook de wijk Zorgvlied kennis laten 
maken met jullie als bewoners. 
Laten we beginnen met te zeggen, dat 
we een samengesteld gezin hebben. 
Daniëlla had, net als ik, twee kinderen 
en samen hebben we er nog één. Dat is 
Corneel van vijf, die nu naar groep twee 
gaat op de Christoffelschool. Daar zullen 
we dus nog zeven jaren regelmatig 
binnenlopen. Onze andere kinderen 
hebben ook op die school gezeten, dus 
in zekere zin zijn we hier thuis. 
Geeft zo’n samengesteld gezin geen 
extra problemen?
Nee, helemaal niet. We kunnen het als 
gezin heel goed met elkaar vinden en 
daarbij komt dan nog, dat Corneel een 
bindende factor is geworden. Nee, we 
zijn allemaal heel blij met elkaar.
Jullie woonden niet hier in de buurt?
Nee, we woonden tegenover het 
Kromhoutpark, een buurt, die je niet kunt 
vergelijken met Zorgvlied.
Daar zeg je iets interessants. Het 
vraagt om uitleg.
Niet zo moeilijk. Het aanzien van de wijk 
is heel anders. Maar ook de omgang 
met elkaar is verschillend. Beide wijken 
zijn cultureel natuurlijk erg verschillend. 
Je zag daar veel mensen buiten contact 
hebben met elkaar, het leven vond veel 
op straat plaats. Dat lijkt in Zorgvlied wat 
minder het geval. Ons contact met de 
andere wijkbewoners in Zorgvlied vindt 
vooral veel plaats op het schoolplein. 
De Christoffelschool is een geweldige 
school, mede omdat veel verschillende 
culturen vertegenwoordigd zijn. Dat 
vinden wij echt verrijkend. Door onze 
beroepspraktijk in de kunsten voelen we 
ons soms wel eens een vreemde eend in 
de bijt, maar dat geldt voor ons eigenlijk 
wel voor beide wijken. Het wonen en 
werken vanuit Zorgvlied is buitengewoon 
fijn, ook vanwege alle rust en ruimte. 
Jullie zitten allebei in de muziek. Je 
hebt de afgelopen maanden dus een 
moeilijke tijd achter de rug. Muziek is 
natuurlijk veelomvattend, kent allerlei 
genres. Maakt dat bij jullie verschil of 
zitten jullie in hetzelfde vak? 
Ik ben electro akoestisch componist, 
heb een eigen stichting waarin ik werk 
met collega-componist Jeroen Strijbos 
en sinds kort een zakelijk leider, Joris 
Bedaux. We bestaan nu bijna 25 jaar. 
In mijn muziek maak ik veel gebruik 
van nieuwe technologieën. Dat houdt 

in dat ik nieuwe concepten ontwikkel 
voor het presenteren van muziek. Dat is 
dus niet zoals een traditioneel concert 
waar een publiek zittend of staand naar 
luistert, maar eerder manieren waarbij 
het publiek actiever betrokken wordt. Ik 
werk op steeds andere locaties zowel 
nationaal als internationaal met een 
nieuw instrumentarium. Zo is de stad 
mijn podium. Door covid-19 worden we 
eigenlijk juist meer gevraagd doordat 
we veelal in de buitenruimte opereren. 
In Oostenrijk heb ik in juli een project  
afgewerkt en ga ik naar Schotland.
Rob, het spijt me maar het zegt 
me niet veel. Woorden als ‘zoeken 
naar nieuwe concepten’, ‘een nieuw 
instrumentarium’. Leg eens uit.
Dat kan ik het beste doen aan de 
hand van een voorbeeld. Tijdens het 
Oerolfestival hadden we op 1 km strand 
hoge palen met luidsprekers op forse 
afstand van elkaar neergezet. Uit elke 
speaker klonken zangeressen die 
afzonderlijk door de luidsprekers te 
horen waren, maar er waren ook andere 
geluiden. Denk maar aan de zee, aan de 
meeuwen, de geluiden van lopende en 
sprekende mensen. Als je dan over het 
strand gaat wandelen verandert steeds 
de muziek, het geluid, de auditieve 
indruk die steeds wisselt.

We gaan nu naar Daniëlla. Vertel jij 
eens wat over jouw muzikale passie.
Dan moet ik toch eerst beginnen bij 
mijn eerste studie. Ik heb rechten 
gestudeerd en werkte daarna voor een 
kantoor in Rotterdam als full time jurist 
tot mijn 27e jaar.  Daarna ging ik toch 
terug naar mijn passie, muziek. Ik ben 
klassieke muziek gaan studeren bij de 
Fontys  en na vier jaar afgestudeerd. 
Dat wil niet zeggen, dat ik rechten 
helemaal heb laten schieten. Ik beheer 
nog altijd een stuk of twintig dossiers als 
beschermingsbewindvoerder. In deze 
coronatijd was dat mijn financiële geluk. 
Dat vraagt weer wat uitleg.

Als zangeres viel mijn inkomen 
geheel weg. Het freelance werk bij de 
Reisopera, het Groot Omroep Koor 
en het koor van De Nationale Opera 
werd gestopt en mijn werk als soliste bij 
diverse uitvoeringen werd onmiddellijk 
geannuleerd. Naast het inkomensdeel 
van Rob kon ik mijn deeltijdwerk  
voortzetten. Daarmee hebben wij 
als gezin een hele grote voorsprong 
op al die ZZP’ers. Ik noemde al een 
belangrijk deel van mijn werk binnen 
de muziek. Zingen bij een paar van de 
beste koren in Nederland, werken aan 
operaproducties, met heerlijk scènisch  
bezig zijn, genieten van schitterende 
koorklanken, beter kan het bijna niet.
Dat woordje bijna stelt me voor een 
dilemma. Wat is er meer?
Je weet, dat ik mezzo-sopraan ben. Mijn 
stem is erg geschikt voor het zingen van 
romantische muziek. Maar ook in de 
barokmuziek ligt een hele liefde voor mij, 
waar ik helaas te weinig aan toe kom. 
Muziekkeuze is natuurlijk een 
buitengewoon interessant onderwerp. 
Binnenkort heb je een concert in 
Mariëngaarde. Kun je daar nog iets 
meer over vertellen?
Samen met sopraan Kathelijn van 
Dongen en pianiste Gabrielka Clout zal 
ik een recital An die ferne Geliebte met 
stukken van onder andere Mendelssohn 
en Mahler zingen op zaterdag 19 en 
zondag 20 september om 16.00 uur in 
de prachtige kapel van Mariëngaarde 
rondom het thema liefde op afstand. Dat 
kon natuurlijk niet anders in deze tijden. 

Tekst: Ad Mols

Meer informatie over Daniëlla Buijck kunt u 
vinden op www.daniellabuijck.nl. Een prima 
indruk van het werk van Rob van Rijswijk krijgt je 
op de site  www.strijbosvanrijswijk.com.
In het kader van festival Boulevard is er een 
dergelijke opera te beleven als ‘Your Yrembling 
Mile’, een ‘landschapsopera’  tot 6 september 
tussen 10 en 5 uur in Den Bosch. Op zaterdag 
5 september is er om 19.00 uur een extra 
uitvoering met live optredens. Daarvoor kunt 
u zich opgeven op de website van Festival 
Boulevard. 

IK VOEL ME THUIS IN ZORGVLIED
Rob van Rijswijk en Daniëlla Buijck wonen met hun vijf kinderen in de Burgemeester Jansenstraat

Rob van Rijswijk en Daniëlla Buijck.                                            Foto: Privé-archief   
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Wanneer je de Medinilla de Rolls Ro-
yce onder de planten vindt, is het heel 
logisch dat je je zaak in bloemsierkunst 
die naam geeft. Dat is precies wat Frans 
de Laat en Philly Linnenbank hebben ge-
daan. Een prachtige zaak waar klanten 
heel graag komen. Voor een bloemetje, 
plantje, cadeautje, een decoratieve vaas 
of leuk hebbeding voor jezelf.  
Een beetje hebberig wordt je inderdaad 
wel bij binnenkomst. Eigenlijk al voor je 
naar binnen gaat. Voor de gevel staan 
zoveel planten, mooi gedecoreerd,  
zowel voor binnen als voor buiten, dat je 
daar echt wel een tijdje zoet bent. Binnen  
wordt je overweldigd door de geuren en 
kleuren van een enorme variëteit aan 
snijbloemen. 

Grote ruimte
Je blik dwaalt automatisch af naar alle 
snuisterijen die overal staan uitgestald 
en of je wil of niet, je moet even naar de 
grote ruimte rechts waar nog veel meer 
op dat gebied te vinden is. 
Dat is nu en het heeft veel moed, inzet 
en energie gekost voor het zover was. 
Frans is geboren en getogen in Fatima. 
,,Ik  werkte vanaf mijn vijftiende in de 
bloemen bij de firma Koetsenruiter”, 
vertelt hij. ,,Later bij een kwekerij in 
Gilze en ik heb ondertussen de opleiding 
gevolgd”.
De ouders van Philly hadden aan het 
Mortelplein een loodgietersbedrijf waar-
boven ze woonden. ,,En ja, daar wonen 
we nu nog”. Twee dochters groeiden 
daar op. Annechien werkt nu mee in de 
zaak. 
Philly werkte in eerste instantie bij Van 

Looi in de Juliana van Stolbergstraat in 
het centrum van Tilburg. Zogenaamde 
India- of hippiekleding, wierook, kaar-
sen, sieraden, geurtjes, daar werd van 
alles verkocht. Misschien vindt daar 
haar liefde voor het decoreren wel zijn 
oorsprong.
,,In eerste instantie zijn we begonnen in 
een klein gedeelte van de loodgieters-
zaak. We stonden op markten, gingen 
met manden vol bloemen langs deuren in 
de wijk, verkochten kerstbomen, stonden 
op jaarmarkten en zoetjesaan breidden 
we binnen het bestaande pand uit”. 
Vader Linnenbank stopte ermee en zij 
namen het hele pand over. Vijfentwintig 
jaar geleden hebben ze het naastgele-
gen pand erbij betrokken. Frans heeft 
zich volledig gericht op het inkopen van 
de bloemen waarvoor hij twee keer per 
week naar de veiling gaat. ,,
,,Klanten kunnen bij ons figuurlijk bloe-
men plukken. Ze kunnen zelf iets moois 
samenstellen uit het enorme assorti-
ment. Het lijkt af en toe bijna therapeu-
tisch”, verzucht Frans heel tevreden. 
,,Vroeger gebruikten de mensen voor-
namelijk witte, bruine en zwarte vazen”, 
vertelt Philly.
 
Beste bloemist
,,Tegenwoordig is het aanbod enorm. Dat 
in combinatie met het feit dat we 18 me-
ter bloemen aanbieden, heeft er, naast 
onze gastvrijheid en deskundigheid, toe 
geleid dat we in 2016 uitgeroepen wer-
den tot ‘Beste bloemist van Brabant’ en 
dat we de tweede plaats behaalden van 
heel Nederland. Verder zijn we erkend 
opleiders en begeleiders”.  Dat alles is 

dus begonnen op 26 september in 1980, 
veertig jaar geleden. 
,,Ondertussen zijn we twee kleinkinderen 
van onze dochters, rijker, we passen een 
dag per week op, genieten van ons grote 
dakterras waar we heerlijk vrij zitten, 
we hebben een leuk contact met de 
naastgelegen winkels, werken met een 
fijn team van acht mensen. We hebben 
tijdens de uitbraak van de Coronatijd, 
samen met hen,  topsport bedreven.” 
Toen Frans en Philly vanwege alle 
drukte in die tijd een chauffeur zochten, 
meldde zich een student uit de wijk die 
een gedwongen rustperiode had tijdens 
zijn studie en hij heeft hen uit de brand 
geholpen.

Balonnen
Heel bekend zijn ook de ballonnen die 
uitgedeeld worden aan kinderen waar-
voor er trouwens pas na 25 jaar een 
apparaatje werd aangeschaft om ze op 
te blazen. Laatst kwam er zelfs een klant 
uit Amsterdam die als kind bij hen een 
ballon kreeg wanneer hij met zijn moeder 
kwam. 
,,Klanten vinden hier vaak rust en een 
praatje naast al onze bloemenpracht. Na 
40 jaar met hart en ziel een prachtige 
zaak opgebouwd te hebben, hopen wij 
dat Medinilla nog jaren de Rolls Royce 
onder de bloemen in Zorgvlied mag zijn. 
Wie weet gaat het er zelfs wel een keer 
van komen dat er een nieuwe frisse 
ondernemer de zaak overneemt. Wij 
worden natuurlijk ook al een dagje ouder. 
We hebben er alle vertrouwen in dat dat 
gaat lukken.’’

Tekst: Kristel Stoffels

Philly en Frans de Laat in hun bloemenzaak waarmee zij veertig jaar geleden gestart zijn.                Foto: Judith Hultermans

Klant kan kiezen uit 18 meter bloemenpracht 
Medinilla Bloemsierkunst & Decoratie bestaat 40 jaar
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‘Kanarie die het mooiste zingt, mag voor het raam’
Achterin de huiskamer worden kanaries 
gehouden in een flinke kooi.  ,,Wie het 
mooiste zingt mag in de kooi voor het 
raam. Een ereplaats.’’
Aldus Bert Verhoekx (69), bewoner van 
het huis aan de Zouavenlaan. Net als de 
grote kooi voor het raam, is Bert zelf ook 
niet te missen wanneer je het huis pas-
seert. Op zijn scootmobiel, waarmee hij 
ook naar het terras op de Westermarkt 
rijdt, samen met zijn vrouw Bettry, die 
hem op een elektrische fiets vergezelt. 
Hij zit daar voor zijn huis en geniet van 
af en toe een kletsje met passanten of 
gewoon van het om zich heen kijken. 
Bert is sinds een jaar schoon, gene-
zen van longkanker. Kanker tekent zijn 
familie. ,,Mijn moeder, 48 jaar oud, vader, 
slechts 56, zus Marianne, broers Jan en 
Sjef, allemaal zijn ze overleden aan deze 
vreselijke ziekte.’’
Het hele gezin ging in 1957 in het huis 
wonen nadat Bert zes jaar eerder in de 
Akkerstraat geboren was. Hij was het 
vierde van de zeven kinderen. Zij waren 
de eerste bewoners. In die tijd woonden 
in alle buurhuizen grote gezinnen. ,,Ik 
heb een heerlijke jeugd gehad samen 
met heel veel jongens uit de buurt 
speelden we overal en we gingen alle-
maal naar de Christoffelschool aan de 
overkant.’’
Dat was zo’n beetje het enige gebouw 
tegenover dat stuk Zouavenlaan, verder 
naar achteren, waar nu een grote school 

staat, was er nog een boerderij. Op het 
stuk asfalt waar nu wordt gevoetbald, 
stond een witte houten noodkerk. Dat 
was het zo’n beetje. Waar nu de Blaak is, 
waren  weilanden en stukken bos. Daar 
stond de boerderij van boer Koks, nu De 
Hofstede. Zowat waar nu de Vierwinden-
laan is, liep het Bels lijntje door de wei-
landen waar veel werd gespeeld. Daar-
achter in de verte lag de boerderij van 
Wim de melkboer die met zijn ponykar in 
de wijk, huis aan huis melk bezorgde. Er 
werd veel aan huis verkocht. De bakker, 
het mosterdmanneke, kreukels, iedereen 
kwam aan de deur.  Ook de toddenboer 
die in een straat om de hoek woonde. 

Bergen zand
,,Ik weet nog dat voorbij de Schout 
Backstraat de kleine winkelgalerij werd 
gebouwd. Er lagen hele bergen zand 
waar we op en mee speelden. Een keer 
toen ik met mijn hoofd boven de hoge 
berg uitstak, gooide iemand een steen 
naar mijn hoofd. Het litteken zit nu nog 
op mijn kin.” 
De verhuizing vanuit de Akkerstraat was 
een goeie zet, ruimte, rust, veel speelka-
meraden en later een heerlijk zwembad 
in de buurt. Alles was nieuw. Een school 
aan de overkant. ,,Ik herinner me frater 
Reinardus, hij was heel erg klein en hij 
wreef hard met zijn knokkels over je 
hoofd als je iets niet goed deed en kwam 
met klachten ook aan de deur. Dat werd 

niet op prijs gesteld. Onze vader loste 
die dingen zelf wel op, de fraters hoefden 
ons niet te slaan, dat pikte mijn vader 
niet.” 
Het huis heeft nooit andere bewoners 
gekend dan de familie Verhoekx.
Een paar jaar na het overlijden van moe-
der, ging vader ergens anders wonen. 
De rest van het gezin trok ook uit het 
huis en Bert bleef over. Inmiddels had hij 
zijn vrouw Bettry leren kennen. In 1974, 
toen zij 22 was, zijn ze getrouwd en is zij 
bij Bert gaan wonen. Alles ging uit huis, 
alles werd nieuw aangeschaft. Ze kregen 
er twee kinderen, een jongen en een 
meisje. En nee..... die wonen nu ergens 
anders, niet aan de Zouavenlaan.
,,Kleinkinderen, het leukste wat er is. 
Elke zaterdag ga ik mee als ze moeten 
voetballen, twee van hen spelen bij Sar-
to, een bij Het Zand. Het vierde kleinkind 
woont in Zeeland waar het ook voetbalt.” 
Bert ging destijds al met zijn zoontje en 
nam dan het zoontje van hun Marok-
kaanse buren, die er ook al minstens 
veertig jaar wonen, mee. 
,,Fijne buren zijn dat”, zegt Bert . ,,Ze 
hadden alleen niet zoveel met voetballen 
en dan doe je wat voor elkaar.” En dat 
is Bert, hij heeft een vriendelijk woordje 
voor iedereen, of het nu zittend voor zijn 
huis of op het terras aan de Westermarkt 
is. In ieder geval als het mooi weer is en 
dat is het dit jaar zeer zeker.

Tekst: Kristel Stoffels

Bert Verhoekx op zijn vaste zomerstekje voor zijn woning aan de Zouavenlaan. De kanarie kijkt toe.          Foto: Ruud Erich

IK VOEL ME THUIS IN ZORGVLIED

Bert Verhoekx woont al 57 jaar met veel plezier in de Zouavenlaan
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Een eigen bordje 
Meppen! Sla hem dood! Rotbeest! Ik 
moet toegeven dat ik woorden van die 
strekking had verwacht. Zijn bezoek aan 
de tuintafel was immers bepaald storend. 
Het was op een warme dag in juni. De 
glazen waren gevuld met witte wijn die 
fonkelde in de avondzon. De warme 
maaltijd was net opgediend. Asperges op 
Brabantse wijze. Hij was er als de kippen 
bij. Landde pardoes op het bord. Uitgere-
kend dat van haar. Uitgebreid monsterde 
hij de uitgestalde waar. De asperges, 
hoe blakend ze er ook uitzagen, vond hij 
niet interessant. Het half doorgesneden 
eitje liet hij ook links liggen. Stukjes wilde 
zalm van de mooiste kwaliteit. Geen be-
langstelling. Totdat hij over de ham vloog. 
Meteen keerde hij terug en stortte zich 
erop. Het belette haar om te eten. Je zult 
maar zo’n beest inslikken. Grote kans dat 
hij in je keel steekt. En dan is het goed 
hommeles. 
De woorden kwamen niet. In plaats daar-
van keek ze naar de zwart-geel gestreep-
te bezoeker. Voor dit moment werd hij 
gedoogd. Van die constructie maakte het 
dier grif gebruik. Hij zette zijn felgele ka-

ken in de ham en begon dermate voort-
varend een hoekje van het hoogwaardige 
vlees af te snijden dat het leek alsof hij 
met een blikopener een blikje opende. 
Ze raakte gefascineerd. Toen de nijvere 
werker het ook nog eens klaarspeelde 
om een stuk ham zo groot als zijn hele 
lijf in zijn poten te klemmen en ermee 

weg te vliegen kantelde fascinatie naar 
bewondering.
Tijdens zijn afwezigheid at ze wat en nam 
een slokje van haar wijn. Na krap twee 
minuten was hij terug. Zij was een en al 
aandacht. Zou hij zijn goudmijntje weer 
weten te vinden? Hij vond het binnen een 
mum van tijd. Binnen de kortste keren 
had hij weer een stukje uitgefreesd en 
vloog er mee weg, hoog de bomen in. Ze 
vond dat de wesp een eigen bordje ver-
diende. Met een stukje van zijn lievelings-
gerecht erop. Dat had hij bij terugkeer 
in een oogwenk ontdekt. De wesp was 
opgeklommen tot tafelgenoot.
Het einde van de maaltijd naderde. Gla-
zen, bestek en borden verhuisden naar 
de keuken. Een mooi stukje ham liet ze 
liggen. Voor hem. 
Later op de avond, toen we weer thuis 
waren, belde ik mijn schoonmoeder nog 
even op. Was hij blijven komen? Tot aan 
het donker toe, antwoordde ze opgeto-
gen. 
De wesp was een vriend geworden. 

NB De wesp die hier voor het gemak als 
‘hij’ is opgevoerd is natuurlijk een vrouw-
tje, een werkster.

Tekst: Piet J. van den Hout

ZORGVLIED NATUURLIJK

In het wijkcentrum zit de praktijk voor motoriek en 
remedial teaching van Saskia Herder. Zolang leerlin-
gen op school zitten, kunnen ze hier terecht (welke 
leeftijd ze ook hebben, ook in het beroepsonder-
wijs). Je kunt daarbij denken aan de meest uiteen-
lopende zaken van niet lekker in je vel zitten tot 
problemen met bepaalde schoolvakken, leerachter-
standen of- hiaten inlopen of  het leren omgaan met 
zaken als hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit of een 
leerstoornis of niet aangeboren hersenletsel of meer 
diffuse problematiek ten gevolge van bijvoorbeeld 
een moeilijke start in het leven (door vroeggeboorte, 
adoptie of een jong verlies bijvoorbeeld) of om vaar-
diger te worden in het omgaan met allerlei druk. 

Ik werk vanuit positieve psychologie en vertrek 
vanuit wat er wèl is en dat bouwen we gaandeweg 
uit. Lesmateriaal met een wetenschappelijke onder-
bouwing heeft mijn voorkeur. Zowel de landelijke 
richtlijnen (aangaande Covid-19) als die van mijn 
beroepsvereniging volg ik in mijn praktijk.

Je bent van harte welkom voor een intakegesprek. 
Dan kun je kijken of je denkt dat ik iets zou kunnen 
betekenen voor jezelf of voor je kind(eren). www.
mrt-rt.nl 06-18176308

Remedial Teaching in De Back 
(advertentie)
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     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! 
 

Niet iedereen in Nederland, in Tilburg, 
in Zorgvlied heeft de luxe om op vakan-
tie te gaan in de zomerperiode. Dit jaar 
was deze groep groter dan ooit door het 
coronavirus. Hoog tijd om de kinderen 
uit Zorgvlied zes weken lang op woens-
dagmiddag een leuk programma aan te 
bieden. 
Dit programma is in een zeer korte tijd 
mogelijk gemaakt door een goede sa-
menwerking tussen de Wijkvereniging, 
bewonerscommissie, R-newt, wijkcen-
trum de Back, vrouwenraad en Contour-
deTwern. 
De eerste twee woensdagen waren een 
groot succes. Gemiddeld 50 kinderen en 
hun ouders zijn naar het park gekomen 
om samen te spelen, te springen op het 
springkussen en diverse spelletjes te 
doen. Onder het genot van een kopje 
koffi  e of thee, ranja voor de kinderen en 
iets lekkers heeft iedereen het zeer ge-
zellig gehad. 
Mensen hebben elkaar ontmoet, som-
mige bekenden van elkaar en sommige 
onbekend. Nieuwe verbindingen in de 
wijk zijn tot leven gekomen. 
Helaas waren de overige vier woensda-

gen qua opkomst een minder succes. Bij 
de knutselmiddag waren slechts twee 
kinderen aanwezig. Deze kinderen heb-
ben zich optimaal vermaakt en zijn met 
mooie zelfgemaakte sieraden naar huis 

gegaan. 
Ook stond er een fotospeurtocht, een 
buitenbingo door de wijk op het pro-
gramma. Met als afsluiter het inkleuren 
van een kleurplaat die voor het raam 
opgehangen mocht worden, waarna 
Wilma van den Boer van de bewoners-
commissie en ikzelf, Pascalle (buurton-
dersteuner vanuit ContourdeTwern) op 
donderdagochtend langs zouden komen 
met een heerlijke zak snoep. 
En nu? Nu heeft de organisatie de hulp 
van de bewoners uit Zorgvlied nodig. Wij 
zitten met vragen: waren de activiteiten 
niet goed gekozen, kwam het door het 
enorme warme weer dat de opkomst de 
laatste vier weken zo laag was, had het 
te maken met kindervakantie werk? 
De organisatoren weten het niet. Jullie 
als bewoners zeker wel, daarvan zijn 
we overtuigd. Heeft u antwoord op onze 
vragen, mail dan naar pascalledegroot@
contourdetwern.nl. Heeft u zelf ideeën 
voor de wijk, wilt u een bijdrage leveren 
dan kunt u hiervoor ook contact opne-
men. Dit mag via bovenstaande mail of 
op telefoonnummer 06- 57315415.

    Tekst: Pascalle de Groot 

Zomeractiviteiten voor kinderen deels succes

Knutselmiddag. Foto: contourdetwern
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THUIS IN
ZORGVLIED
Wijkkrant van, voor en door inwoners van Zorgvlied

Heb je tips of suggesties? Wil je reageren op artike-
len in de wijkkrant of een Ingezonden Brief schrijven 
over zaken in Zorgvlied? Of wil je in de wijkkrant ad-

verteren. Dat kan heel eenvoudig.
 Mail naar redactie@zorgvliedtilburg.nl

AGENDA ZORGVLIED

WEEKAGENDA DE BACK

KORT NIEUWS
Vlag op hoogste punt 
complex Mortelplein 

Op dinsdag 14 juli vierde Tiwos het be-
reiken van het hoogste punt van de bouw 
van het nieuwe complex met 23 sociale 
huurappartementen aan het Burgemees-
ter van de Mortelplein. Samen met de 
toekomstige bewoners, wethouder Oscar 
Dusschooten en aannemer Alphons Coo-
len Bouw werd de vlag gehesen. De 23 
appartementen zijn speciaal bedoeld voor 
65-plussers uit de buurt. Tiwos levert het 
complex eind van het jaar op.

Gratis presentatie 
over testamenten

Levenstestamenten en testamenten zijn 
niet alleen bedoeld voor mensen met veel 
geld. Denk bijvoorbeeld aan de vraag 
wie namens u kan en mag optreden of 
over beslissingen over uw medische 
behandeling als u daartoe zelf niet meer 
in staat bent. Bezittingen hebben vaak 
ook emotionele waarde en kunnen leiden 
tot onenigheid onder de erfgenamen. 

Zaken die u beter voor kunt blijven en 
dus vóóraf moet regelen. Op de Algeme-
ne Ledenvergadering, die was gepland 
in maart maar niet is doorgegaan, zou 
notaris mr. Jeroen Beijsens een inleiding 
verzorgen over levenstestamenten en 
testamenten. Beijsens woont zelf in Zorg-
vlied. Hij heeft zijn inleiding opgenomen 
en die staat nu op YouTube. Wilt u deze 
presentatie zien, stuur dan een berichtje 
naar c.maat@dktnotarissen.nl. U krijgt de 
link met de bijbehorende sheets dan kos-
teloos toe gemaild.

Palestina Stichting
zoekt vrijwilliger

De in Zorgvlied gevestigde Stichting ‘Mijn 
Thuis Palestina’ zet zich al ruim tien jaar 
in voor de Palestijnse vluchtelingen in de 
kampen in Libanon.  Vanaf 1948 wonen 
daar mensen in erbarmelijke omstandig-
heden. Wij helpen waar dat kan en doen 
dat ook volledig vrijwillig. Voor het maken 
van video’s en mede-beheer van de web-
site www.heroesforpalestinianrefugees.
nl zouden we erg graag hulp hebben. 
Een vrijwilliger of natuurlijk -ster zou van 
harte welkom zijn. Absoluut geen nood-

zaak, maar een beetje arabisch spreken 
zou voor ons heerlijk zijn. Mogen wij jou 
welkom heten? Bel even naar Ad Mols 
(0633100615) of mail 06-38137671.naar 
ahwmols@gmail.com.

Tai Chi/Qi Gong cursus
voor KBO-leden

In De Back start op dinsdag  27 oktober: 
een reeks van tien Tai Chi/Qi Gong les-
sen voor KBO-leden, De lessen worden 
verzorgd door door Loes Kolen. De 
lessen zijn op tien dinsdagen van 13.30 
tot 14.30 uur. De laatste les is eind de-
cember. Kosten 50 euro per persoon. 
Aanmelden kan nog tot 16 oktober via 
marijvanroosmalen@gmail.com. 

Fotospeurtocht
De uitslag van de fotospeurtocht langs de 
Bredaseweg in de vorige wijkkrant was 
als volgt. De juiste huisnummers waren:  
376, 356, 370, 372, 418, 368, 442A, 412, 
432, 422, 330 en 444. De prijs (een fraaie 
ingelijste foto) gaat naar de familie Over-
duin uit de Zouavenlaan 54.

MAANDAG
09:00-13:00: Het Creatief Atelier, dagbe-
steding voor mensen met een beperking.
Info: D. van Manen, diana@hetcreatiefa-
telier.nl , 0683793112
Middag: Remedial teaching. Meer info: 
www.mrt-rt.nl
13:30-15:30: Turkse vrouwengroep
Info: F. El Abassi, sociaal werker Contour-
detwern,  0623144893
14:00-16:00: Sjoelen, Jeu de Boule. Vrij 
toegankelijk.
19:00-21:45: Spaanse les Catharina 
Espanola. Info: K. Geerts 0648330452 of 
info@spaanslerentilburg.nl
20:00-23:00: Repetitie Tilburgs Opera 
Koor
DINSDAG
13:30-15:30: Uurtje met je buurtje. Een 
gezellige middag om je buren te leren 

kennen.
13:30-15:30: Interculturele vrouwengroep
Info: F. elAbassi, sociaal werker Contour-
detwern,  0623144893
Middag: Remedial teaching. Meer info: 
www.mrt-rt.nl
19:00-21:45: Spaanse les Catharina 
Espanola. Info: K. Geerts 0648330452 of 
info@spaanslerentilburg.nl
WOENSDAG
09:00-17:00: Het Creatief Atelier, dagbe-
steding voor mensen met een beperking.
Info: D. van Manen, diana@hetcreatiefa-
telier.nl, 0683793112
10:30-11:30: De Groene Muze, bewegen 
op muziek voor 60+. Info: M.Bezems, 
0628371006
14:20-16:50: Factorium, Danslessen 
voor bassischoolleeftijd. Info: Factorium 
0135354055

19:00-20:15: Spaanse les Catharina 
Espanola. Info: K. Geerts 0648330452 of 
info@spaanslerentilburg.nl
19:30-22:00: Repetitie Vrouwenkamer-
koor Cantilare
19:30-23-00: Biljarten
DONDERDAG
09:00-13:00: Het Creatief Atelier, dagbe-
steding voor mensen met een beperking.
Info: D. van Manen, diana@hetcreatiefa-
telier.nl , 0683793112
14:00-16:30: Repair café elke laatste 
donderdag van de maand behalve in juli 
en augustus. Laat uw kapotte apparaten 
repareren in plaats van ze weg te gooien.
VRIJDAG
13:30-16:30: Knutselmiddag voor dames
Info: W. van den Boer, no-wi@home.nl, 
0134633268
19.30-22.30: Maple leaf line dancers 

De volgende wijkkrant verschijnt op 
6 november. Agenda-gegevens kun je 
insturen tot 24 oktober.

Woensdag 16 september
Villa Philharmonie 
14.30 uur
In samenwerking met Club 92, wijkraad 
De Blaak en Contour de Twern organi-

seert de KBO een gezellige middag met 
een hapje en een drankje. Kaartverkoop  
vond eind augustus plaats.
Zaterdag 19 en zindag 20 september
Kapel Mariëngaarde
16.00 uur
Recital met liederen van o.a. Mendel-
sohn, Mahler en Brahms door Kathelijn  
van Dongen (sopraan), Daniëlla Buijck 

(mezzo) en Gabrielka Clout (piano). Re-
serveren: reserverenmg@gmail.com
Toegang: vrije gift na afloop.
Dinsdag 29 september 
14.00 uur
Locatie nog niet bekend.
Algemene Leden Vergadering KBO. Aan-
melden bij de voorzitter (kbopenp@gmail.
com of 06-30972121.   
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