
THUIS IN THUIS IN 

ZORGVLIEDZORGVLIED
Wijkkrant van, voor en door de inwoners van de wijk ZorgvliedWijkkrant van, voor en door de inwoners van de wijk Zorgvlied

NOVEMBER 2020NOVEMBER 2020

Fraai boek over Zorgvlied

vanaf 21 november te koop
Zorgvlied, De Reit en De Blaak is het vijfde 
deel van een reeks buurtboeken. Eerder 
verschenen er boeken over de wijken 
Hasselt (2017), Broekhoven (2018), 
Jeruzalem-Koningshoeven-Armhoefse 
Akkers (2019) en Korvel-Oerle-Berkdijk 
(2019). 
Het fraai uitgevoerde boek Zorgvlied, De 
Reit en De Blaak legt de nadruk op het 
gebied dat ruwweg omsloten wordt door 
de spoorlijn Tilburg-Breda, Ringbaan-
West, A58 en Oude Warande, met een 
uitstapje naar het buitengebied ten 
westen daarvan. Het is geen volledige 
geschiedschrijving van de drie wijken, 
maar het geeft een collage in beeld van de 
vroegste geschiedenis, de ontwikkeling 
van de wijken in de negentiende en 

twintigste eeuw, straatgezichten, het 
alledaagse leven (met kerk, school, 
verenigingen en bedrijvigheid), oorlog en 
bevrijding. 
De foto’s zijn te dateren tot ongeveer 
de eeuwwisseling. Zij zijn afkomstig 
uit met name particuliere collecties. 
Omdat er weinig foto’s van De Blaak zijn 
gevonden, wordt in dit boek voor deze 
wijk de nadruk gelegd op het ontstaan 
en de stedenbouwkundige ontwikkeling 
daarvan. 
Het idee voor dit boek kwam zowel van 
de Wijkvereniging Zorgvlied als van de 
auteur.  Het boek gaat 22,50 euro kosten 
en ligt vanaf 21 november in de winkel.
                           Tekst: Ronald Peeters 
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Omdat er vanwege de corona-richtlijnen  
dit jaar geen openbare jaarvergadering 
van de Wijkvereniging Zorgvlied kan 
plaatsvinden heeft het bestuur extra 
pagina’s in deze wijkrant op laten nemen. 
Op pagina 8 en 9 gaan twee bestuursleden 
onder andere in op de resultaten in 2019 
en op de nieuwe plannen voor het lopende 
en het volgend jaar. Ook worden er twee 
nieuwe bestuursleden voorgesteld. 
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De omslagfoto is gemaakt in de Drossaard Bernagiestraat in 1954.

Twee extra pagina’s 

met nieuws van  de  

wijkvereniging

Wijkkrant November 2020.indd   1Wijkkrant November 2020.indd   1 30-10-2020   11:18:0330-10-2020   11:18:03



www.harrietvandervleuten.nl   

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

ook als 

u elders

verzekerd

bent

T 013 592 00 48

Iedere  
uitvaart 
bijzonder

Winterwortel, prei en aardappelen 
en een lekker gehaktballetje vormen 
een smakelijk, gezond gerecht. Geen 
stamppot maar een geurige en bijzondere 
eenpansmaaltijd. Ik maakte dit gerecht 
voor mezelf en mijn huisgenoten in het 
studentenhuis, voor ons gezin, voor mijn 
kleinkinderen en inmiddels voor heel 
veel familieleden en vrienden. Het recept 
is al vaak gekopieerd en doorgegeven. 
Oorspronkelijk heb ik het van de 
schoonvader van een vriendin. Hij had 
snel meegeschreven met een Engels 
kookprogramma op tv, destijds had je 
amper kookprogramma’s in Nederland. 
Daar werd het bereid met lamsgehakt, ik 
gebruik zelf half-om-half gehakt.
Ingrediënten: vier ons gehakt naar 
keuze, pond winterwortel, half pond prei, 
pond aardappels, 50 gram margarine, 
rundvleesbouillonblok en paprikapoeder.
Schil en snijd de winterwortel en 
aardappels in plakken. Snijd de prei in 
ringen. Draai balletjes van het gehakt. Ik 
kruid het gehakt voor dit gerecht nooit.
Laat de margarine in een pan met dikke 
bodem bruisen en weer teruglopen. 
Braad de balletjes tot ze van buiten 

bruin zijn. Leg er een laag winterwortel 
op, niet roeren of schudden. Daarop 
een laag prei. Verkruimel een 
rundvleesbouillonblok over de laag prei 
langs de rand van de pand. Nog steeds 
niet roeren of schudden. Giet water langs 
de rand van de pan, zoveel dat je het 
net ziet pruttelen als je de pan een heel 
klein beetje, echt een heel klein beetje, 
schuin houdt. Vervolgens de aardappelen 
bestrooien met wat paprikapoeder. Zet 
het gas hoog tot de boel goed pruttelt en 
dan laag. Haal de deksel niet meer van 
de pan. Na een klein half uurtje moet het 
goed zijn. Zo gauw de aardappelplakjes 
gaar zijn, is het gerecht klaar.  
Ook lekker: witte bonen uit een blik 
afspoelen en op de prei leggen.
                             Tekst: Kristel Stoff els

RECEPT COLOFON

Smakelijk en gezond herfstgerecht 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. 

Coördinatie en eindredactie: Ruud Erich.
Redactie: Frits Bressers, Ad Mols, Hans 
van Roosmalen, Bart Stenders, Kristel 
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Verhagen.
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De volgende wijkkrant verschijnt op 18 
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Adverteren? Graag! Een mailtje naar de 
redactie en je ontvangt alle informatie. 

Mis niks. Kijk ook regelmatig op de site 
https://www.zorgvliedtilburg.nl
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Myriam Tacke, lid van de redactie van 
de wijkkrant Thuis in Zorgvlied en tevens 
leerkracht bij Kindcentrum Christoffel 
werd op 24 september door een groepje 
jonge verslaggevers uit groep acht, uitge-
nodigd voor een interview. Omdat onder-
getekende ook aanwezig was in verband 
met het schrijven van dit artikeltje, werd 
zij ook automatisch betrokken bij het ge-
beuren. 
Het groepje verslaggevers is actief bij 
het Wijkjournaal van Z.O.S, de Zorgvlied 
Omroep Stichting, gevestigd in de Chri-
stoffelschool. Juliette stelde de vragen 
en haar collega’s Finn, Mathis en Bix 
zorgden voor de video-opname die ervan 
werd gemaakt en zijn verder druk achter 
de schermen. We werden keurig welkom 
geheten en Myriam vertelde naar aan-
leiding van de eerste vraag over de wijk-
krant Thuis in Zorgvlied. ,,We proberen 
mensen met elkaar te verbinden, kennis 

te laten maken met elkaar en te vertellen 
over activiteiten die hebben plaatsgevon-
den of nog gaan plaatsvinden.” 
De volgende vraag aan Myriam ging over 
de rol van de school. ,,Ik geef zaken door 
die te maken hebben met onze school, ik 
overleg daarover met een paar collega’s, 
stuur ook mails naar alle collega’s om te 
vragen of zij nog een bijdrage hebben.” 

Krant voor de hele wijk

Er werd door ons uitgelegd dat de wijk-
krant niet speciaal een krant is voor de 
school maar voor de hele wijk. Dit omdat 
de wijk veel groter is dan alleen de school 
en er ook heel veel mensen wonen die 
geen kinderen op school hebben. Van-
daar dat we tijdens de redactievergade-
ringen met de andere redactieleden be-
spreken wat er wel en niet in kan komen. 
Gelukkig is er dus de Zorgvlied Omroep 
Stichting met een paar jonge collega’s die 

nieuws kunnen brengen wat helaas de 
wijkkrant niet haalt. Over de vraag naar 
wat wij het leukste en meest bijzondere 
hadden gevonden, moesten we wel even 
nadenken. ,,Ik vond het blotevoetenpad 
erg bijzonder”, vertelt Myriam. ,,Het sa-
menwerken van onze groep 3 en Track 
013, onze buurschool.” Schrijver dezes 
vond het bezoek aan het Kinderkookcafé 
heel bijzonder en ook het interviewen van 
Bert Verhoekx, de overbuurman van de 
school. Na nog wat uitleg over de oplage, 
dat is hoeveel exemplaren er worden 
gedrukt en verspreid, over de functie van 
de advertenties en na onze gezamenlijke 
constatering dat eigenlijk het fenomeen 
wijkkrant niet zo leeft op de school, be-
eindigen we het gesprek. Aan dat laatste 
gaan we wat doen. We gaan er samen 
voor zorgen dat de wijkkrant meer be-
kendheid krijgt  binnen de school.  

Tekst: Kristel Stoffels 
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Junior-journalisten actief in de Christoffelschool 

Verslaggevers Finn, Mathis. Bix en Juliëtte van de Zorgvlied Omroep Stichting.                                      Foto: Kristel Stoffels
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Er is maar één zekerheid in het leven..... 
we gaan ook allemaal weer dood. Mis-
schien is een begraafplaats wel de beste 
plaats om je daarvan bewust te worden. 
Van jong tOt oud, van arm tot rijk, van 
personen met aanzien tot de ‘nietigen in 
de maatschappij’, allen liggen daar, niet 
gerangschikt naar geloof of kleur, maar 
als gestorven mens. 
In mijn gesprek met Ton van der Leun, 
voorzitter van de stichting Protestantse 
begraafplaats ‘Vredehof’, die begraaf-
plaats Vredehof aan de Gilzerbaan be-
stuurt,  kwamen veel van deze aspecten 
aan de orde en die zullen dus in dit stuk-
je terugkomen. 

Katholiek

Rond 1930 waren er in Tilburg (overi-
gens net als nu) een aantal begraafplaat-
sen, vaak kerkhoven, dus een begraaf-
plaats die aan een kerk gelieerd was. 
Dat waren in onze stad vooral katholieke 
kerkhoven, zoals die er nu ook nog zijn. 
Natuurlijk was er ook al de joodse be-
graafplaats aan de Bredaseweg en een 
protestantse aan de Oisterwijksebaan 
(de huidige St. Jozefstraat). Of deze te 
klein werd of een stadsuitbreiding in de 
weg lag wist Ton mij niet te vertellen, 
maar het gemeentebestuur besloot, dat 
er een nieuwe begraafplaats moest ko-
men buiten de bebouwde kom aan het 
zandpad naar Gilze.
Foutje.... er kwamen er twee, een protes-
tants-christelijke en een gemeentelijke 
begraafplaats, aan elkaar verbonden, 
binnen één hek maar met gescheiden 
toegangspoorten en een gescheiden 
beheer. Dat is nu, 90 jaar later, nog zo! 
Het openbare deel is nu alleen nog in 
gebruik als laatste rustplaats voor ge-
sneuvelde geallieerde militairen en enke-
le graven, waaronder dat van de beken-
de vakbondsman Bart van Pelt, waarbij 
ieder jaar op 1 mei nog een herdenking 
wordt gehouden. Op 4 mei is daar ook de 
herdenking voor de oorlogsslachtoffers. 
Er zou over deze begraafplaats na-
tuurlijk veel meer te zeggen zijn, maar 
we zouden het hebben over de protes-
tantse begraafplaats. Want dat is een 
begraafplaats, ook 90 jaar oud, waar 
nog wekelijks begraven wordt. Vooral 
wijkbewoners van Zorgvlied en De Blaak 
vinden een laatste rustplaats op deze 
begraafplaats die nog volop in het leven 
staat. Daarbij is hierboven iets onver-
meld gebleven. Dankzij Cees van Raak, 
historicus, vooral gericht op de historie 
van begraafplaatsen, dook ik wat nader 
in de geschiedenis.. Hij wees me op de 
in 1822 gestichte Pauluskerk aan de 
Zomerstraat met een bijbehorend kerk-
hof. Echter, in 1827 werd een Koninklijk 
Besluit van kracht, waarin werd bepaald, 
dat vanaf 1 januari 1829 er niet meer 

Sfeervolle herfstfoto gemaakt op begraafplaats Vredehof.    Foto: J.J.Haverkamp

Vredehof eigenlijk twee begraafplaatsen

graven mocht worden. In 1828 werd het 
kerkhof gesloten en geruimd met herbe-
grafenis op de Begraafplaats Binnenstad 
(deze is inmiddels ook verdwenen).
Terug naar 1930. De gemeente Tilburg 
kocht een perceel grond en bestemde 
een deel daarvan voor een ‘bijzondere 
begraafplaats ten behoeve van de Neder-
duitsch Hervormde Gemeente en de Ge-
reformeerde Kerk. Ook de begraafplaats 
Binnenstad werd later geruimd, waarbij 
de gevonden botresten werden herbe-
graven in de Calvarieberg op de begraaf-
plaats Bredaseweg. Een opmerking daar-
bij: Calvarieberg is een ander woord voor 
Golgota, dat als betekenis schedelplaats 
heeft, dus in dit geval zeer toepasselijk. 
Op pagina 68 van ‘TILBURG, tijdschrift 
voor geschiedenis, monumenten en cul-
tuur’, september 1991, 3e jaargang, geeft 
Cees van Raak aan, dat de grond voor 
het protestants gedeelte geschonken 
is door F.B. van de Bergh en F.A.L. van 
den Bergh junior (zie foto op pagina 4). 

Daarmee zijn we weer terug bij Ton van 
der Leun. Immers, hij wijst op de twee 
grafmonumenten links en recht vóór de 
paraplu en de gedenksteen daarachter 
met de namen van de colleges van be-
stuur en beheer ten tijde van de stichting 
met opening op 25 december 1930. De 
schenkers van de grond zijn beiden af-
komstig uit een belangrijke textielfamilie. 
Hun namen zijn verbonden aan respec-
tievelijk BEKA en AaBe. De voorfamilie 
kwam uit Leiden, hetgeen hun protestant-
se geloof in de zeer katholieke stad in die 
tijd beter verklaart.
Al pratend met Ton komen er prachtige 
verhalen naar boven. Het zou zeer de 
moeite waard zijn, om een middag of 
avond in De Back dan wel op de be-
graafplaats te organiseren. Daarbij kan 
verteld worden over allerlei anekdotes,  
maar ook zou een avond over juridische 
aspecten rond begraven zeer de moeite 
waard zijn. 
(lees verder op pagina 5)

Wijkkrant November 2020.indd   4Wijkkrant November 2020.indd   4 30-10-2020   11:18:0530-10-2020   11:18:05



VREDEHOF (AD)

5

COLUMN

Bordenblind

,,Jongens, van dat gras af. Je ziet 
toch wel dat bord: verboden tussen 
die struiken te komen!”  De knullen, 
gezellig wat aan het verstoppetje 
spelen, druipen af, boze man lacht 
triomfantelijk. Hij heeft gewonnen. 
Ik denk aan vroeger, toen de straat 
van ons was. We konden daar naar 
hartenlust spelen en we leefden niet 
met allerlei verboden. Maar ook het 
gras was voor ons. Ik vergeet niet 
de stoei- en vechtpartijtjes op het 
veld tussen de Leenherenstraat en 
de Van Hessel Kasselstraat.  Een 
verboden grasveld, waar zelfs de 
politie, de wouten of het/de vethol 
kwamen controleren en zelfs jongens 
meenamen om op het bureau een 
uurtje strafregels te schrijven. De 
poortjes, die uitkwamen bij het veld, 
hadden betonnen schuttingplaten, 
waarin we gaten hadden gemaakt 
om je voeten in te kunnen zetten en 
snel weg te kunnen vluchten. 

Ook het Leijpark was ons domein. 
We hadden geen J.O.P.’s nodig. Die 
enkele auto hield wel in en fietsers 
hielden ook rekening met ons. We 
hoefden niet naar bordjes te kijken of 
we daar wel mochten zijn. 
Maar nu is de weg het domein van et 
verkeer. Boze meneren hebben geen 
geduld om op de jongen te wachten, 

die achter een bal aanloopt zonder 
op te letten. Als ik stop voor zo’n 
kind zegt er wel eens iemand: ,,Ze 
moeten leren op te letten”, maar het 
kind in mij geeft dan te kennen, dat 
wij als volwassenen op die kinderen 
dienen te letten. Zij hebben volgens 
mij nog altijd speel-recht. 
Maar ja, dat groen, hè. In de Burge-
meester Jansenstraat ligt zo’n mi-
niem plantsoentje en kinderen eige-
nen zich dat wel eens toe. Gelukkig, 
want zo hoort het. Het is niet alleen 
van boze meneren die gras met bor-
den groen willen houden. Ze blaffen 
kinderen af, stappen in hun auto en 
rijden met 50 kilometer door de wijk. 
Jammer, ze hadden de borden niet 
gezien, waarop de maximumsnelheid 
van 30 km staat aangegeven ter be-
scherming van die kinderen. 
Waar is nu die politieagent? Of heeft 
die meneer een speciaal op ver-
keersborden afgerichte borden-blinde 
geleidehond vergeten aan te schaf-
fen?                           Tekst: Ad Mols

(vervolg van pagina 4)

Ton nam me mee naar een graf, waarin 
een marketentster van het Nederlandse 
leger begraven was. Eigenlijk is dat heel 
bijzonder, want in 1899 werd het beroep 
van deze vrouwen officieel afgeschaft 
en vervangen door kantines. We liepen 
langs graven van bekende personen, 
maar ook van kinderen. Dat is een rij 
graven, die met veel fantasie zijn ver-
sierd. Er is overigens geen aparte hoek 
of een gedenkteken voor ongedoopten of 
dood geboren kinderen. Deze katholieke 
gewoonte leeft hier niet, gelukkig maa
Op Vredehof  kan iedereen een laatste 
rustplaats vinden, ongeacht afkomst 
of geloof. Ook dat is een bevrijdende 
gedachte. Jij of  misschien je nabestaan-
de(n) kunnen zelf een plek uitkiezen. 
Bij de dood wordt er op Vredehof geen 
onderscheid gemaakt kleur, geslacht, 
geaardheid of religie. Ook over de keuze 
van een grafmonument bestaat grote 
vrijheid. Logischerwijze worden maxima-
le afmetingen meegegeven, maar ma-
teriaalgebruik (natuursteen, glas, hout), 
kleur en symboliek is voor ieder vrij te 
kiezen. Dat valt bij sommige graven zeer 
duidelijk op door hun fraaie vormgeving. 
Zelf maakte ik enkele maanden geleden 
een afscheidsplechtigheid mee, door 
corona gedwongen, net buiten de poort. 
De Stichting kiest ervoor, tal van zelfbe-
dachte rituelen en wijzen van afscheid dit 

soort mogelijkheden te faciliteren. Een 
traditionele kist is mogelijk, maar ook een 
begraven worden zonder kist, hetgeen 
ook wettelijk toelaatbaar is, is mogelijk. 
Kortom, er is heel veel mogelijk om op de 
door de nabestaanden gewenste wijze 
afscheid te nemen.         Tekst: Ad Mols

Voor dit artikel is naast het interview 

met Ton van der Leun ook gebruik ge-

maakt van het katern ‘Verstilde stad’, 

geschreven door Cees van Raak, een 

uitgave van ‘TILBURG, tijdschrift voor 

geschiedenis, monumenten en cul-

tuur”. Zie ook www.vredehof-tilburg.nl
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Joost en Frank emigreren naar Frankrijk
Joost van Wijnen en Frank Raymann 
vertrekken van de Burgemeester Suijs-
straat in Zorgvlied naar Rozoy sur Serre, 
een dorpje in Frankrijk op 40 kilometer 
van de Belgisch/Franse grens, zo’n 50 
km ten noorden van Reims. 
Het gebied (Champagne-Ardennes) 
wordt bezocht door veel wandelaars, 
fietsers en mountainbikers, voornamelijk 
Belgen en Fransen. In dit dorp van ruim 
1000 inwoners hebben zij een hotel-ca-
fé-restaurant overgenomen. ,,We laten 
hier alles achter, ons huis is verkocht en 
we zijn gestopt met onze beide bedrijven, 
respectievelijk Joost aan Tafel en Mezzo 
lunch & zo, het lunchcateringbedrijf van 
Frank.” 
Het bedrijf van Frank kreeg het moeilijk. 
Vanwege Corona zijn er nog maar weinig 
mensen die op kantoor lunchen of tijdens 
de lunch vergaderen met een broodje en 
een kopje soep.

Populair 

Voor Joost ligt dat anders. Zijn bedrijf 
was populair, groeide flink tijdens de eer-
ste Coronagolf. Er zijn nogal wat mensen 
die het betreuren dat hij ermee stopt. Via 
mond-tot-mondreclame was zijn klanten-
kring enorm uitgebreid. Warme herinne-
ringen bewaart hij nu al aan een dame 

die dagelijks een maaltijd af kwam halen. 
,,Ik heb actief gezocht naar opvolging, 
maar helaas.”
Gaandeweg werd het steeds duidelijker 
dat ze naar Frankrijk wilden om daar sa-
men een bedrijf te gaan beginnen. ,,We 
zijn toen op internet gaan zoeken naar 
chambres d’hôtes (bed & breakfast), 
maar kwamen er al snel achter dat het 
lastig is om te leven van het exploiteren 
daarvan.” Uiteindelijk kwamen Joost en 
Frank terecht in Rozoy sur Serre en von-
den daar het hotel-café-restaurant, he-
lemaal naar hun zin. Het toeval wilde dat 
er op loopafstand van het hotel ook een 
huis te koop stond waar ze zelf kunnen 
gaan wonen. 
Frank gaat de bediening, het ontbijt 
en de administratie voor zijn rekening 
nemen, Joost gaat de mensen vanuit 
het restaurant verwennen met heerlijke 
gerechten en diners. Er zijn niet veel 
andere restaurants en hotels in de omge-
ving, dat is hun voordeel. Joost en Frank 
hopen op heel wat meer aanloop, ook uit 
Nederland, door het opnieuw inrichten 
van de ruimte en door het restaurant 
een andere naam te geven dan het ho-
tel. ,,Het hotel behoudt de naam Entre 
Nous. Daarvoor is gekozen omdat het op 
diverse bookingsites hoge ratings haalt 

en dat willen we graag vasthouden. Het 
restaurant gaat L’érable rouge heten. Er 
staat een rode esdoorn (érable) voor het 
pand, vandaar die naam. Nu maar hopen 
dat de gemeente die laat staan.

Windmolens

In de omgeving wordt hard gewerkt aan 
de bouw en het onderhoud aan windmo-
lens en biomassa-centrales. De werkne-
mers komen uit heel Frankrijk en worden 
door hun werkgevers gedurende de 
werkweek in hotels in de streek onderge-
bracht. Dat is een prima basis voor het 
hotel, naast de toeristen die met name 
in de weekenden en tijdens vakanties 
komen genieten van de uitlopers van de 
Ardennen of van stedentrips naar Reims, 
Laon en Charleville-Mézières. 
Joost en Frank popelen om aan de slag 
te gaan. Eind november vertrekken ze, 
om het hotel vanaf begin volgend jaar te 
gaan runnen, samen met het restaurant 
en de bar. Na 24 jaar, waarin het duo 
volledig ingeburgerd raakten in de wijk, 
waar Joost aan Tafel een succes werd 
en van waaruit Frank met veel plezier 
naar zijn werk ging, gooien ze het roer 
om. Joost en Frank, ook namens de 
redactie van wijkkrant veel geluk en suc-
ces.                           Tekst: Kristel Stoffels           

6

Ik Vertrek. Aflevering Zorgvlied
Frank Rayman en Joost van Wijnen voor hun (verkochte) woning in de Burgemeester Suijsstraat.  Foto: Helma Verhagen   
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Er wordt hard gewerkt aan de ombouw van het asfaltveld aan de Burg. Rauppstraat tot een Tiny Forest. Als alles meezit, 

gaat wethouder Marcelle Hendrickx de zaak openen. Zie ook Gemeentenieuws op pagina 12.             Foto: Helma Verhagen 

Herdenking bevrijding voortaan op het Mortelplein

Sfeerloos pleintje wordt een prachtig speelbosje

De gemeente laat de herdenking van de bevrijding van Tilburg in op 27 oktober 1945 voortaan op het Burgemeester van 

de Mortelplein plaatsvinden. Daar staat het borstbeeld met een nieuwe plaquette van Jan van de Mortel, burgemeester van 

Tilburg toen de oorlog begon. Door de corona-crisis ging de herdenking dit jaar overigens niet door.       Foto: Ruud Erich
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Met deze sfeervolle foto won Ton Kusters vorig jaar de zomerfotowedstrijd.

8

,,Wij vinden het jammer dat we wegens 
de coronavoorschriften dit jaar geen 
openbare jaarvergadering voor de 
wijkbewoners kunnen organiseren in 
de Back. Dat is slecht nieuws. Daarom 
kiezen we er nu voor om de bewoners 
via de wijkkrant te informeren. Maar we 
hebben wel goed nieuws. De wijkvereni-
ging staat er financieel goed voor en de 
pot Verrijk je Wijk voor wijkactiviteiten is 
nog lang niet leeg. Wij nodigen de bewo-
ners nadrukkelijk uit om verzoeken in te 
dienen.”
Aan het woord waarnemend voorzitter 
Marc Vintges van Wijkvereniging Zorg-
vlied. Ïn de pot waar hij het over heeft 
zit nog ruim 3000 euro. Dat geld wordt 
door de gemeente  beschikbaar gesteld 
in het kader van de actie Verrijk je Wijk. 
Bewoners kunnen bij de wijkvereniging 
een verzoek in dienen en het bestuur van 
de wijkvereniging kijkt vervolgens of dat 
verzoek aan de voorwaarden voldoet. 

Straatfeesten

Vintges: ,,We hebben de afgelopen tijd al 
een aantal straatfeesten financieel ge-
steund, de garagesale in Zorgvlied-Zuid, 
het project Zorgvlied aan de Kok, de 
renovatie van de bar in de Back en re-
cent de activiteit voor de jeugd Contour 
de Soleil. Maar er is nog een flink bedrag 
over. Zonde als daar geen gebruik van 
gemaakt wordt.”
Penningmeester Paul van der Velden 
vult aan: ,,Het geld van Verijk je wijk is 
echt bedoeld voor activiteiten in de wijk 
waar zoveel mogelijk bewoners van 
kunnen profiteren. Soms is het ook mo-
gelijk om een wijkgebonden activiteit in 
wijkcentrum, de Back te ondersteunen. 
Nogmaals een dringend verzoek: stuur 
aanvragen voor een bijdrage in.”
Terug naar de waarnemend voorzitter. 
Hoe kijkt hij terug op het afgelopen jaar. 
,,Wij hebben veel zaken kunnen realise-
ren. Mede door een gemeentelijke sub-
sidie konden we de website sterk verbe-
teren en we hebben weer een prachtige 
wijkkrant. Samen met de gemeente en 
contourdetwern hebben we het jaarplan 
Wij in Zorgvlied opgesteld. Speerpunt 
is nu het eenzaamheidsproject Je thuis 
voelen in Zorgvlied.  Daar gaan we de

Nog veel geld in potje wijkactiviteiten
Slecht nieuws: dit jaar geen bewonersvergadering. Goed nieuws: geld over voor Verrijk je Wijk

komende tijd mee aan de slag. Verder 
kunnen bewoners nog altijd gratis advie-
zen krijgen om hun woning energiezuini-
ger te maken. Op ons lijstje staat verder 
nog een project Taalvaardigheid.”
De wijkvereniging was het afgelopen jaar 
ook betrokken bij het overleg over de 
opknapbeurt van het zogenoemde Tere 
Veldje, de herinrichting van de Friezen-
laan en de Frankenlaan en de omgeving 
en het komende project Groot Onder-
houd Burgemeestersbuurt.

Onderhoudsplan

En hoe staat het er financieel voor? 
Penningmeester Van der Velden: ,,Het 
jaar 2019 is financieel gezien volgens 
verwachtingen verlopen. We hadden een 
klein tekort op de begroting, maar dat 
kunnen we gemakkelijk uit onze reserves 
opvangen. We gaan nu aan de slag met 
een meerjarenplan voor groot onderhoud 
aan en in de Back. Zo proberen we het 
wijkcentrum voor langere tijd in stand te 
houden en verrassingen te voorkomen.”
Waarnemend voorzitter Vintges vult 
aan. ,,We gaan de komende tijd ook 
overleggen met contourdetwern om te 
bekijken of we de huiskamerfunctie van 
de Back nog verder kunnen versterken. 
Een eerste initiatief zijn de inloopoch-
tenden die vanaf half januari in de Back 
gaan plaatsvinden. We hebben door de 
corona-regels de afgelopen tijd helaas 

veel activiteiten moeten afgelasten. Maar 
er hebben desondanks toch nog  heel 
veel mensen gebruik gemaakt van de 
accommodatie en hebben toch allerlei 
activiteiten wel plaatsgevonden.” Pen-
ningmeester van der Velden: ,,We hopen 
en we schatten in dat het verlies wat het 
wijkcentrum betreft beperkt kan blijven.” 
Vintges vult aan. ,,Omdat er geen open-
bare jaarvergadering kan plaatsvinden, 
kunnen bewoners ook geen vragen stel-
len aan of opmerkingen maken. Maar als 
iemand noch nog iets kwijt wil aan het 
bestuur of wil weten van het bestuur kan 
dat natuurlijk. Stuur gerust een mailtje 
naar secretariaat@zorgvliedtilburg.nl 
en we gaan ermee aan de slag. Op de 
volgende pagina staat te lezen dat er 
nieuwe bestuursleden zijn aangetreden. 
We gaan ervan uit dat de wijkbewoners 
daarmee instemmen, maar mochten zij 
bezwaren hebben, dan kunnen ze dat 
ook via een mailtje naar het secretariaat 
laten weten.”
Penningmeester Van der Velden: ,,De 
financiële stukken zijn inmiddels door de 
kascommissie bekeken en akkoord be-
vonden. De jaarrekening, het rapport van 
de kascommissie en de begroting zijn 
te zien op de website https://www.zorg-
vliedtilburg.nl. Bewoners die bezwaar 
hebben tegen de jaarrekening kunnen 
zij dat ook per mail aan het secretariaat 
doorgeven.”               Tekst: Ruud Erich
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In de afgelopen (corona)tijd hebben zich 
ook enkele wisselingen in het bestuur 
van de Wijkvereniging Zorgvlied voorge-
daan. Het bestuur vraagt nu aan de le-
den - bewoners van Zorgvlied - om in te 
stemmen met de benoeming van nieuwe 
bestuursleden.
Secretaris Anneke Wolters heeft aange-
geven dat zij de bestuursfunctie moeilijk 
meer kan combineren met haar werk als 
zelfstandig ondernemer. Zij is dus terug-
getreden. Anneke bedankt!  Als nieuwe 
secretaris hebben wij bereid gevonden 
Ria de Wit, 69 jaar en wonende in de 
Schout de Roijstraat. Ria is juriste en 
heeft in het vrijwilligerswerk veel bestuur-
lijke ervaring opgedaan. 
Theo van Willigenburg is na zijn vertrek 
bij wijkcentrum De Back eveneens terug-
getreden uit het bestuur van de wijkver-
eniging.
Hugo van Casteren (53  jaar) zal toe-
treden tot het bestuur. Hij woont in de 
Schout Crillaertstraat. In het dagelijkse 
leven is hij docent Maatschappijweten-
schappen aan het Durendael in Oister-
wijk. In het bestuur zal hij zich vooral 
gaan bezig houden met laaggeletterd-
heid.
Mocht u vragen hebben over of bezwa-
ren hebben tegen deze benoemingen 
van Ria en/of Hugo of dat u een tegen-
kandidaat wil stellen, neemt u dan vóór 1 
december 2020 contact op met het be

Nieuwe leden in het bestuur wijkvereniging

De gemeente Tilburg stelt wijkvereniging 
Zorgvlied een budget ter beschikking 
om initiatieven van bewoners te kunnen 
steunen die hun leefomgeving gezelliger, 
socialer en veiliger willen maken. 
Eigenlijk kun je voor alle plannen die je 
buurt of de mensen in je buurt ten goede 
komen geld aanvragen. Zoals een activi-
teit om elkaar beter te leren kennen; een 
schoonmaakactie in de buurt, een (klein) 
sociaal project om bewoners met ver-
schillende culturen bijeen brengen, een 
activiteit gericht op veiligheid, een buurt-
feest of straatspeeldag of een cultureel 
of sportevenement.
Voor het aanvragen van een bijdrage kan 
een groep mensen, vereniging, stichting, 
school of buurt- of bewonerscommissie 

een voorstel indienen. Het formulier 
daarvoor kan worden aangevraagd via 
secretariaat@zorgvliedtilburg.nl.Daar-
na mail je ingevulde formulier naar het 
secretariaat. Het bestuur van de wijkver-
eniging beslist binnen vier weken of de 
aanvraag wordt gehonoreerd en onder 
welke voorwaarden. 
Een aanvraag moet de activiteit waar-
voor subsidie wordt gevraagd duidelijk 
omschrijven. Het doel van de activiteit 
moet duidelijk zijn; wie zullen deelnemen 
en waaruit de eigen financiële bijdrage 
aan de activiteit bestaat. De aanvraag 
moet een begroting bevatten. Een voor-
stel moet voor een brede groep buurt-
bewoners van belang zijn. Aanvragen 
waaraan meerdere straten of groepen 

deelnemen verdienen voorkeur. De in-
dieners van een voorstel moeten zelf 
actief betrokken zijn bij de planning en 
uitvoering. Een aanvraag moet minimaal 
vier weken vóór de activiteit worden in-
gediend. Als dat niet lukt moet daar een 
bijzondere reden voor zijn. Een aanvraag 
die te laat wordt ingediend wordt in be-
ginsel niet gehonoreerd. In principe dient 
een eigen bijdrage te worden geleverd, 
minimaal ter grootte van de verleende 
subsidie. De bijdrage mag niet worden 
besteed aan alcoholhoudende dranken.
Voor alle activiteiten in openbaar gebied 
moet de aanvrager toestemming vragen 
bij de gemeente. Nog meer vragen over 
Verrijk je Wijk: mail naar secretaris@
zorgvliedtilburg.nl. 

Zo werkt subsidieregeling Verrijk je Wijk Zorgvlied

stuur via secretariaat@zorgvliedtilburg.
nl. Zonder berichten zijn zij benoemd.
Het bestuur van de wijkvereniging  is dan 
als volgt samengesteld: Henk Oderkerk 
(voorzitter), Ria de Wit (secretaris), Paul 
van der Velden (penningmeester), Wilma 

van den Boer (portefeuille activiteiten), 
Marc Vintges (waarnemend voorzitter en 
portefeuille energie), Peter van Elsäcker 
(portefeuille eenzaamheid) en Hugo van 
Casteren (portefeuille laaggeletterdheid).
          Tekst: Wijkvereniging Zorgvlied

Nieuw in het bestuur: Ria de Wit en Hugo van Casteren.           Foto’s Ruud Erich
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Bravogeroep en enthousiast gefluit

Van schrijver, dichter en cabaretier Frank 
van Pamelen, woonachtig in Zorgvlied,  
bracht onlangs zijn nieuwe boek Bravo-
geroep en enthousiast gefluit uit. Dat 
heeft op de redactie van de wijkkrant 
Thuis in Zorgvlied tot veel bravogeroep 
en enthousiast gefluit geleid. Een licht-
puntje in sombere tijden.
Vijfentwintig jaar staat Van Pamelen 
inmiddels in het theater. Tovert hij met 
taal. Wervelt hij met woorden. Ooit werd 
hij ontdekt door Drs. P. en Driek van Wis-
sen, inmiddels is hij een niet meer weg 
te denken ‘rijmfenomeen’ (de Volkskrant) 
dat ‘uitblinkt in taalvirtuositeit’(Trouw). 
Bravogeroep en enthousiast gefluit is 
een overzicht van zijn oeuvre. Een mooie 
mix van oude klassiekers en nieuwe be-
denksels. Spitse puntdichten, stuiterend 
stuntrijm en zelfverzonnen versvormen, 
afgewisseld met ollekebollekes, visuele 
sonnetten en ontroerende liedteksten. 
Het plezier spat van de pagina’s. Frank 
van Pamelen ‘tovert met taal zoals John 
Cruijff dat met de bal kon’ (Algemeen 
Dagblad). Niet alleen op het podium, 
maar ook op papier.
Frank van Pamelen (1965) is schrijver, 
dichter en cabaretier. Hij maakt theater-
programma’s, jeugdboeken, columns, 
thrillers en lichte gedichten. Eerder ver-

schenen van hem de bundels Dat lijkt 
warempel sandelhout (2003) en Ikea en 
andere verzen (2008). Van Pamelen won 
de Kees Stipprijs voor zijn hele oeuvre, 
presenteerde radioprogramma’s als 
Vroege Vogels en De Taalstaat en heeft 
een wekelijkse taalcolumn op NPO Ra-
dio 1. 
Hieronder volgen vier bedenksels van 
Van Pamelen om een indruk te geven 
van dit vermakelijke boek. Het boek 
begint met maar liefst drie voorwoorden 
‘geschreven’ door Gerrit Komrij, Peter R. 
de Vries en Joost van den Vondel. Wij 
kozen voor Gerrit Komrij.

VOORWOORD 

Geachte heer Van Pamelen,

Ik kreeg van uw uitgeverij laatst het 
verzoekje een woord vooraf te schrijven 
voor uw boekje, maar zulk een geste 
breng ik niet teweeg. Want ook al is mijn 
werkagenda leeg en schreeuwt mijn ego 
om een open doekje, een voorwoord 
van mijn hand lijkt mij een koekje van 
onmiskenbaar veel te luxe deeg. Bij mij 
in huis pleeg ik aan uw kwatrijntjes met 
veel plezier geen aandacht te besteden, 
laat staan dat ik er blij van zin voor omrij. 

En verder wil ik u er ook nog fijntjes op 
wijzen dat ik reeds ben overleden.
Met vriendelijke groeten,

Gerrit Komrij

Cor van Hout

Heineken, maar dan goed koud
Dat is waar Cor van Hout

Ei-vers

Een mussenei, een spreeuwenei
Een koekoeksei, een meeuwenei
En zo’n verrassingseitje
Uit zo’n apparaat met muntjes
Een schilder- en een scharrelei
Tis allemaal met korte ei
Behalve een kievitsei
Dat is een ei met puntjes

Bok

Het rare van een jager is
Dat: schiet je een keerje mis

Omdat een bok te vlug vertrok
Dan schiet je stiekem tóch een bok

Tekst: Nijgh & van Ditmar, Ruud Erich
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Frank van Pamelen

Kostelijk nieuw boek van Frank van Pamelen

11
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IK VOEL ME THUIS IN ZORGVLIED

Links Jeske van Hattum en Paul Watty met hun dochters 

Zahra, Izah en Livah. Hierboven de schildering van het 

silhouet van Tilburg op een muur in de Hoogvensestraat. 

Op zoek naar een willekeurig gezin in 
Zorgvlied gebruikte ik mijn huisnummer 
174. Als je 1+7+4 optelt, kom je op 12. 
Daar belde ik dus aan, op nummer 12 
in de Saksenstraat. Daar wonen Jeske 
van Hattum en Paul Watty met hun drie 
dochters. Een prachtig, gezellig gezin. 
Zahra, Izah en Livah, niet onmiddellijk 
namen, die je in Nederland erg veel aan-
treft, ook door de schrijfwijze. Maar ja, 
wat wil je met een achternaam als Watty. 
Wel, Paul is van Molukse afkomst en dat 
was een aangename verrassing, want ik 
heb wel wat met Indonesië en vooral met 
Molukkers. Mogelijk kom ik daar nog op 
terug. 
Het was een prettig binnenkomen. Paul 
was nog even wat lekkers voor bij de kof-
fie scoren en na zijn terugkomst ontspon 
zich een heel gesprek. Het kunstenaar-
schap van Paul kwam uitgebreid aan 
de orde. Misschien kent u ze, jongeren, 
overlopend van creativiteit die op school 
veel te weinig tot hun recht komen en 
pas opbloeien wanneer zij iets met die 
oerdrift kunnen gaan doen. Voor mijn 
gevoel is Paul er ook zo een, was hij zo’n 
knul, die met een paar spuitbussen via-
ducten en blinde muren vervuilde en dat 
kunst noemde.  

Bevlogen artiest

Is graffiti eigenlijk wel kunst? Hij is daar 
zeker mee begonnen, maar heeft zich 
vanaf dat punt ontwikkeld tot een alom 
gerespecteerd, bevlogen artiest, die 
slechts schoorvoetend toegeeft kunst 

te maken. Deels lijkt het nog steeds dat 
kwajongensachtige, dat uitdagend je 
tong uitsteken tegen de maatschappij. En 
tegelijk is er de trots op fantastisch werk 
en de ontwikkeling die hij doormaakte. 
Terechte trots op zijn groei als mens bin-
nen de maatschappij en vooral ook groei 
binnen zijn werk. Vol enthousiasme praat 
Paul over zijn projecten, vooral in Am-
sterdam. Maar inwendig voel ik met hem 
mee als hij vertelt over zijn verblijf met 
zijn oma en opa op Ambon en de graffiti 
die hij daar maakte, waarbij hij bijgelicht 
werd door de politie. Immers, de tijd die 
ikzelf als kind door heb gebracht in Indo-
nesië, behoren, ondanks de oorlog, tot 
de meest gelukkige jaren uit mijn leven. 
Mogelijk was dit verblijf voor Paul het 
keerpunt naar een professionele carriè-
re. Zijn huidige project is de schildering 
van het silhouet van Tilburg op een muur 
in de Hoogvensestraat. 

Structuur bieden

Jeske werkt bij de Springplank in de 
Nieuwlandstraat. Dit is overigens slechts 
één van de vestigingen in diverse ste-
den. De Springplank beoogt mensen 
die door omstandigheden dakloos zijn 
geraakt, via werk ritme en structuur te 
bieden, waardoor zij een eigen inkomen 
kunnen realiseren. Binnen een jaar stro-
men zij uit naar een eigen plek en doen 
zij weer volledig mee in de maatschap-
pij. We moeten waardering opbrengen 
voor de begeleiders, maar ook voor de 
mensen die zo’n traject aangaan om te 

proberen hun leven weer op de rails te 
krijgen.
Naast het werk is er natuurlijk het gezin. 
Daarbij hebben we niet gepraat over de 
problemen door het thuiszijn in coronatijd 
en dergelijke. er zijn de andere zorgen, 
bijvoorbeeld over veiligheid. Zahra moest 
naar de voetbaltraining en zou dan in het 
donker terug moeten. Dat betekent, van-
uit de zorg die je hebt voor je kinderen, 
brengen en ophalen. 
Spelen op straat... dus altijd zorgen over 
het verkeer. Niets uitzonderlijks, zeker 
niet tegenwoordig, maar het sluit wel aan 
bij de column van deze keer. Wat kunnen 
en mogen kinderen nog? Hoeveel “last” 
hebben wij, de ouderen, niet al te snel 
van spelende kinderen? Hoeveel groen 
hebben zij nog?  
Jeske en Paul geven aan, dat ze geluk-
kig zijn, dat hun kinderen nog op straat 
kunnen spelen met andere kinderen. 
Alleen naar diverse groene plaatsen in 
de wijk laten gaan is onmogelijk. Hoe 
hard rijden de auto’s wel niet in de Vier-
windenlaan en de Zouavenlaan? Al die 
chauffeurs van Post.NL, UPS en DHL 
(en al die anderen) hebben meer oog 
voor de huisnummers dan voor een kind, 
ook in de zijstraten waar kinderen nog 
wel spelen. Meer straten zouden woonerf 
moeten worden. 
Het is een gesprek van enkele uren 
geworden, ook door de gezelligheid. 
Ik voelde me thuis in Zorgvlied, net als 
deze mensen. Daarom mijn dank voor de 
fijne ontvangst.               Tekst: Ad Mols

Kinderen kunnen hier nog op straat spelen

Paul Watty en Jeske van Hattem voelen zich thuis in de Saksenstraat
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GEMEENTENIEUWS
Opening plein Burgemeester Rauppstraat

Online stadsgesprek ‘Tilburg Schoon’ van start

Op dinsdag 17 november wordt het vernieuw-

de plein aan de Burgemeester Rauppstraat 

officieel geopend. De nieuwe inrichting van 
het plein is tot stand gekomen met hulp van 

buurtbewoners. De gemeente werkt samen 
met inwoners aan het herinrichten van plekken 
in de stad.

Onder voorbehoud en helemaal afhankelijk van 
de straks geldende richtlijnen rondom corona 
zal er op 17 november met een beperkt aantal 
betrokkenen een kleine officiële opening plaats 
vinden. Buurtbewoners zijn van harte uitgeno-

digd om na 17 november het nieuwe plein met 
alle speeltoestellen, sportveld en het Tiny Forest 
te komen ontdekken.

Werkgroep wijkbewoners

Begin 2020 heeft een groot aantal buurtbewo-

ners een enquête ontvangen over de gewenste 

In Tilburg werken de gemeente, gebiedsaan-

nemers, ondernemers én vrijwilligers hard aan 

een schone stad. De gemeente wil over dit 
onderwerp graag input van inwoners. Daarom 
kunnen zij nu online meedenken en -praten.

De gemeente maakt het openbare gebied (stra-

ten, straatmeubilair, borden, speeltoestellen) 
schoon en zorgt voor voldoende voorzieningen 
zoals afvalbakken en wijkcontainers. Veel vrij-
willigers helpen iedere dag mee door zwerfafval 
te verzamelen of bijvoorbeeld de eigen stoep 
te vegen. Iedere Tilburger en bezoeker van 
onze stad kan meehelpen om Tilburg schoon te Mobiele recyclestraat

Sinds 1 oktober kunt u uw klein huishoude-

lijk afval gesorteerd brengen bij de Mobiele 
Recyclestraat bij u in de buurt. Kijk voor 
locaties op www.tilburg.nl/afval of in de 
afvalwijzer-app. U kunt hier ook uw klein 
chemisch afval (kca) brengen.

Hiermee vervalt de oude kca-wagen die op 
weekmarkten stond.

invulling van het asfaltveld aan de Burgemeester 
Rauppstraat. De resultaten van deze enquê-

te zijn opgepakt door de gemeente en een 
werkgroep van wijkbewoners. Het ontwerp 
van de werkgroep is gebruikt als basis voor het 
definitieve ontwerp. Dat basisontwerp is verder 
aangevuld met de antwoorden uit de enquête.

Ontwerp

Het asfaltveld is vervangen door een deel kunst-
gras en een deel nieuwe beplanting. Op het 
kunstgras staat belijning voor hockey, voetbal 
en basketbal. Ook staan er losse speeltoestellen 
op een ondergrond van speelzand. Dat zijn een 
klauterparcours, een vogelnestschommel en 
een speelhuisje. Het speelveld en de speeltoe-

stellen zijn bereikbaar via vier asfaltpaden van 
1.20 meter breed die aansluiten op het trottoir. 
Hierdoor kunnen kinderen rondom het veld 
lopen, skeeleren en steppen. Naast extra groen 

maken en te houden. Dat kan heel eenvoudig: 
door afval in de straatafvalbakken te gooien en 
door geen huisvuil naast de ondergrondse afval-
containers te plaatsen. Want wat niet op straat 
belandt, hoeft ook niet opgeruimd te worden.

“Ondanks al deze inspanningen zijn zwerfafval 
en het illegaal bijplaatsen bij containers een 
doorn in het oog van veel inwoners. Het zorgt 
voor een vervuild aanzicht van onze mooie 
stad”, aldus wethouder Mario Jacobs (openbare 
ruimte). “Onze inwoners hebben gelukkig vaak 
goede en creatieve ideeën hoe we de stad scho-

ner kunnen krijgen of houden. Daarom gaat de 

is er ook een jeu-de-boulesbaan en een klein 
bos aangelegd.

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een klein bos, ter grootte 
van een tennisbaan, dat bestaat uit struiken en 
bomen die van nature in Nederland groeien. Til-
burg krijgt drie van deze kleine bossen in de be-

bouwde kom, waarvan dit de tweede is. Naast 
het Tiny Forest ligt het buitenlokaal. Dit is een 
plek waar kinderen kunnen leren over de Neder-
landse natuur en waar buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. Het buitenlokaal heeft een 
pergola met klimplanten. Het is dus niet alleen 
een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en 
kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een 
Tiny Forest in de buurt zorgt bovendien voor 
verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit 
en waterberging bij zware regenval.

gemeente graag online met u het gesprek aan. 
Zo komen we samen mét de stad tot nieuwe 
inzichten en oplossingen vóór de stad. En daar 
kunnen we dan direct mee aan de slag.”

Meedoen

Denk en praat mee op www.tilburgingesprek.
nl. Samen zetten we de schouders onder een 
schoon, heel en veilig Tilburg. Online meeden-

ken en -praten kan tot 30 november.

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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Vaste inloopochtend in de Back
Vanaf dinsdag 12 januari is er voortaan 
om de twee weken een vaste inloopoch-
tend in de Back. Daar kunnen bewoners 
dan tussen 10.00 en 12.00 uur terecht 
met vragen, opmerkingen en ideeën of 
gewoon voor een kopje koffi  e. Deze in-
loopochtend is een gezamenlijk initiatief 
van de gemeente Tilburg en contourde-
twern.
De gemeentelijke wijkregisseur Diny 
Maas en buurtondersteuner Pascalle de 
Groot van contourdetwern zijn tijdens 
de inloopochtend aanwezig in het wijk-
centrum.  Diny Maas: ,,Er is volgens ons 
gewoon behoefte aan een plek in de wijk 
waar mensen terecht kunnen als ze er-
gens mee zitten of waar ze andere men-
sen kunnen ontmoeten. De gemeente 
Tilburg kiest voor wijkgericht werken. Dat 
betekent dat we ook echt zichtbaar willen 
zijn in de wijk. Wij hebben in Zorgvlied 
geen multifunctionele accommodatie 
oftewel een MFA zoals er in veel andere 
Tilburgse wijken zijn. Daar zitten alle 
organisaties en vaak ook nog een onder-
wijsinstelling in een groot pand bij elkaar. 
Mensen weten dat zij daar voor allerlei 

zaken terecht kunnen. Wij willen nu 
zorgen dat de bewoners van Zorgvlied 
ook gaan beseff en dat zij bij hun eigen 
wijkcentrum de Back ook zo kunnen bin-
nenlopen, dat ze de weg naar gemeente 
en contourdetwern gemakkelijker kunnen 
vinden.’’

Een vast punt

Een aantal jaren geleden werd een 
groot aantal woningen in Zorgvlied-Zuid 
gerenoveerd. Toen werd er een woning 
beschikbaar gesteld als inlooppunt voor 
de bewoners. Pascalle de Groot: ,,Dat 
werkte erg goed. Mensen waren blij dat 
er een vast punt was waar zij met allerlei 
vragen terecht konden. Toen de reno-
vatie was afgerond verdween dit inloop-
punt. Daarna hebben we inlooopmidda-
gen georganiseerd in de koffi  ehoek van 
de Spar-supermarkt. Dat liep ook best 
redelijk, maar wij vinden de Back een 
locatie die beter past als inlooppunt dan 
een supermarkt. Vandaar dat we in janu-
ari van start gaan met de tweewekelijkse 
inloopochtend.”
Gemeente en contourdetwern starten 

daar op 12 januari mee. Wijkbewoners 
kunnen er terecht met al hun vragen. 
Diny Maas: ,,Het moet echt een plek wor-
den waar je naar toe kunt gaan en waar 
je mensen kunt aanspreken. De wijkwet-
houder Marcelle Hendrickx, die zelf in 
Zorgvlied woont, is ook erg enthousiast 
over dit initiatief. Via ons kunnen bewo-
ners ook een afspraak met haar maken.”
Pascalle de Groot: ,,Wij staan overal 
voor open. Vragen, problemen in de wijk, 
klachten of zorgen over andere wijkbe-
woners. Wij luisteren en kunnen soms 
zelf zaken oplossen of we kunnen ook 
doorverwijzen naar andere organisaties.”
Volgens Diny Maas kunnen bewoners 
met klachten altijd terecht bij de gemeen-
te  online, telefonisch via 14013 of via 
de buitenbeter-app maar dat kan dus 
voortaan ook tijdens de inloopochtend in 
de Back. 
Na een half jaar gaan gemeente de con-
tourdetwern bekijken hoe de inloopoch-
tenden lopen. Dan wordt beslist of ze er-
mee door gaan. Verder zullen tijdens de 
inloopochtenden de corona-regels strikt 
gevolgd worden.   Tekst: Ruud Erich

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

Nieuw initiatief van gemeente Tilburg en contourdetwern  
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ZORGVLIED NATUURLIJK

Ze letten op ons

Het loopt tegen het einde van de middag. 
Het licht wordt zwakker. Zover als ik kan 
kijken zie ik ze in de boomtoppen. Twee 
aan twee. Kjah, het komt van ver. De 
hele groep antwoordt. Een roep met ge-
zag. Daarna is het weer stil. Even vliegt 
een paartje op, maar keert snel weer 
terug. Het is alsof de vogels ergens op 
wachten. Ineens vliegen alle luid roepend 
op, een zwarte zwerm, maar de paartjes 
nog steeds herkenbaar, alsof ze met een 
lijntje zijn verbonden. De vogels dwalen 
heen en weer en keren terug in de boom-
kruinen. Straks vertrekken ze naar de 
slaapplaats, een veilig bosje waar ze niet 
gestoord worden. 
Kauwen hebben dat groepsgevoel met 
ons gemeen. In partnertrouw zouden ze 
ons nog weleens naar de kroon kunnen 
steken. Ze praten veel, net als wij. Wie 
hoog in de boom zit heeft meer te vertel-
len – net als bij ons. Ook het oogwit delen 
ze met ons. Zo kunnen ze zien waar de 
ander heen kijkt; dat schept duidelijkheid. 
En toch, ondanks dat ze in zoveel op-
zichten op ons lijken, houden de meeste 
mensen niet van ze. Of komt het doordat 

ze op ons lijken? Ze worden vaak als be-
dreigend ervaren: grote groepen, zwart, 
niet voor een gat te vangen, en nog 
brutaal ook. Ze tasten ons gezag aan. 
En daar kunnen mensen slecht tegen. 
We hebben liever dat dieren binnen de 
lijntjes kleuren van wat wij een fijn plaatje 
vinden.
Ooit zag ik in onze straat een kauw aan 
de rand van de weg liggen. Hij bewoog 
nog, maar meer dan stuiptrekkingen wa-
ren het niet. Kennelijk aangereden door 
een auto. Geen redding meer mogelijk. 

Het dier moest uit zijn lijden worden 
verlost. Ik ging naar huis, nam een spa 
uit mijn schuurtje en liep terug naar het 
slachtoffer dat af en toe zachtjes schok-
te. Het moest snel gebeuren. Ik nam de 
spa op en plantte die met kracht op de 
hals van de vogel. Maar ik had niet met 
de sterke gemeenschapszin van de kau-
wen gerekend. Luid scheldend kwamen 
ze aanvliegen en voerden vervaarlijke 
duikvluchten op mij uit. Ik zette door en 
nam de kauw mee om hem een gepaste 
begrafenis te geven. Ze hadden alles 
gezien.
Toen ik de volgende dag naar buiten 
kwam, vlogen de kauwen verschrikt van 
de schoorstenen. Eerst dacht ik aan 
toeval. Maar bij de volgende ontmoeting 
gebeurde het weer. En daarna weer. En 
dat een paar maanden lang. Ik was de 
aanstichter van het kwaad. Ze wisten 
precies wie ik was.
Kauwen hebben een heel goed geheu-
gen. Als je een van hun groepsgenoten 
iets aandoet, onthouden ze dat, niet 
alleen wat er gebeurde, maar ook wie ze 
dat flikte. 
Ze houden ons in de gaten. Het is maar 
dat je het weet.
              Tekst: Piet J. van den Hout
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Ter overname vanwege verhuizing:

diepvries, magnetron,
meubilair, overige huisraad, 

wasdroger, etc.

Kijkdag: zaterdag 28 november, 11:00-15:00 uur

Afspraak maken, bel op 27 november 
ná 14:00 uur: 06-52077959
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THUIS IN THUIS IN 

ZORGVLIEDZORGVLIED
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

Hekel aan kerstmis?
Voor een verhaal in de kersteditie van de 
wijkkrant zijn wij op zoek naar wijkbewo-
ners die absoluut niets doen aan kerst-
mis. Wij zijn heel benieuwd hoe zij dan 
de kerstdagen doorbrengen. Wij zoeken 
mensen (liefst een gezin) die mee willen 
werken aan een verhaal daarover in de 
kerstwijkkrant. Mail (graag een beetje 
snel) naar: redactie@zorgvliedtilburg.nl.

Gek op kerstmis?
Voor een verhaal in de kersteditie van de 
wijkkrant zijn wij op zoek naar wijkbewo-
ners die helemaal gek zijn op kerstmis 
en die dat uitbundig vieren met alles erop 
en eraan. Wij zoeken mensen (liefst een 
gezin) die mee willen werken aan een 
verhaal daarover in de kerstwijkkrant. 
Mail (graag een beetje snel) naar: redac-
tie@zorgvliedtilburg.nl.

Alleen met kerstmis?
Eenzaamheid in Zorgvlied. Dat is een 
speerpunt in het beleid van de wijkver-
eniging. Het bestuur wil vijftien kerst-
bloemstukken uitdelen aan wijkbewo-
ners, die de kerstdagen alleen moeten 
doorbrengen. Kent u wijkbewoners in 
Zorgvlied die zo’n bloemstukje verdie-
nen, mail dat dan voorr 11 december 
naar: secretariaat@zorgvliedtilburg.nl.

KORT NIEUWS
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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! 
 

Voor de zomervakantie kwam ik in ge-
sprek met buurtbewoner Henk Leijten. 
Dit was geen gesprek op afspraak, maar 
een spontane ontmoeting. Henk en ik 
hebben over van alles gepraat en zo ook 
over het kruispunt gelegen aan de An-
toine Artsplein, Zouavenlaan en Schout 
Backstraat. 
Een kruispunt waar veel kinderen meer-
dere malen per dag in de week moeten 
oversteken.  Uit eigen ervaring en die van 
zijn buren is dit geen veilig kruispunt om 
voor kinderen, volwassenen en ouderen 
over te steken. De afspraak lag er dat ik 
hierover in gesprek zou gaan met buurt-
bewoners. En voordat ik de actie kon 
uitzetten, zaten we in een lockdown.  
En zo zijn er ineens vele weken voorbij-
gegaan. 
Half oktober heb ik contact opgenomen 
met Henk en hebben we er samen voor 
gekozen om een vragenlijst te maken 
die de buurtbewoners in de omliggende 
straten van de Antoine Artsplein konden 
invullen en op de het adres van Henk 
mochten inleveren. Maar liefst 250 adres-
sen. 

Daarnaast is er contact gelegd met 
school met de vraag of de kinderen van 
de midden- en bovenbouw ook een vra-
genlijst willen invullen.  Het is tenslotte 
zeer interessant om ook hun ervaring en 
mening te weten. 

Slechts 17 vragenlijsten zijn ingevuld 
teruggekomen. Hier begrijpt Henk hele-
maal niets van. Is het kruispunt dan toch 
niet zo onveilig? Nee, dat is niet de juiste 
conclusie, want bewoners hebben het er 
regelmatig met elkaar over. Hoe kan het 
dan zo zijn dat er zo weinig mensen de 
tijd hebben genomen om de vragenlijst in 
te vullen en af te geven? 
Ook ik begrijp dit niet. Als je iets wil ver-
anderen in de wijk, dan moet je als be-
woners met elkaar één vuist maken, één 
stem vormen. Het moment om invloed te 
hebben is nu.  Dus bij deze een dringen-
de oproep.
Woon je in de omgeving van dit kruispunt 
en maak je hier regelmatig gebruik van. 
Of je nu een ouder bent of niet en je er-
vaart dit kruispunt als onveilig. Neem dan 
contact met mij op via pascalledegroot@
contourdetwern.nl en ik stuur je de vra-
genlijst toe. Dit kan tot 14 november. 
Er moeten veel meer ingevulde vragen-
lijsten komen, anders heeft een gesprek 
met de gemeente geen zin. Laat Henk 
Leijten niet in de steek met deze actie.

Tekst: Pascalle de Groot

 

 Huiswerkbegeleiding voor  
 middelbare scholieren 
 

Wij bieden ondersteuning bij het maken / leren van je huiswerk. 

Wij bieden wellicht datgene waarnaar je op zoek bent! 

Een prettige leeromgeving waarin vooral rust, structuur, hulp bij plannen  

en aanpak en eventueel bijles in een bepaald vak geboden wordt. 

 

Locatie:  gebouw kindcentrum Christoffelbasisschool 

  Schout Backstraat 41 Tilburg 

   

Tijd:  maandag-, dinsdag- en donderdagavond 

  van 18.30 tot 20.30 

 

Informatie: Sylvie Willekens 0613457772 

  Ad van den Elshout 0639489094 

  www.scorenkunjeleren.nl 

  info@scorenkunjeleren.nl 
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Verkeersonveilige situatie in Zorgvlied

Wijkkrant November 2020.indd   15Wijkkrant November 2020.indd   15 30-10-2020   11:18:1730-10-2020   11:18:17



KORT NIEUWS

16

Fraaie foto’s in boek over wijk Zorgvlied

Het boek over de wijken Zorgvlied, De 

Blaak en de Reit ligt vanaf 21 novem-

ber in de boekhandel. De verkooprijs 

is 22,50 euro.

Garage Denissen aan de Burgemeester Jansenstraat. 

Verkeersbrigadiertje laat schoolkinderen veilig de Ringbaan West oversteken.

Café Franken aan de Berkdijksestraat.

Eerste Communiefeest in de Burge-

meester van Meursstraat.

Kookbrigade
Voor het wijkrestaurant in de Back wordt 
gezocht naar een of meerdere mensen 
die voor buurtbewoners willen koken. Het 
is belangrijk dat je goed zelfstandig kunt 
werken bijvoorbeeld menu’s maken en 
inkopen doen. Daarnaast is het belang-
rijk dat je goed kunt samenwerken met 
de andere (hulp)koks en vrijwilligers. In 
de corona-tijd is het wijkrestaurant een 
afhaal- en brengservice voor de gasten. 
Op termijn gaat het restaurant weer een 
keer per week open gaat. Interesse? 
Neem contact op met de beheerder van 
wijkcentrum de Back. 

Kerststukjes maken 
Op dinsdag 15 december kunnen belang-
stellenden vanaf 19.30 uur in wijkcentrum 
de Back weer gezamenlijk kerststukjes 
maken. Al het benodigde materiaal wordt 
door de organisatoren van de avond 
ingekocht. De kosten per deelnemer 
bedragen slechts 5 euro. Gereedschap 
is aanwezig. Hebt u zelf de beschikking 
over een snoeischaar, neem die dan 
mee. Aanmelden: Wilma van den Boer, 
013-4633268. Er zijn maximaal 15 plaat-
sen beschikbaar en  tijdens de avond 
worden vanzelfsprekend de corona-richt-
lijnen in acht genomen. 

Geen agenda
Door de strenge corona-maatregelen 
vinden er op dit moment nog nauwelijks 
openbare activiteiten plaats in wijkcne-
trum de Back en elders in de wijk Zorg-
vlied. Daarom is besloten om deze keer  
geen agenda met een overzicht van de 
activiteiten in de wijkkrant op te nemen.
De volgende wijkkrant verschijnt op 18 
december 2020. Dat wordt een speciale 
kersteditie. 
Mocht u nieuws, tips of opmerkingen 
hebben voor deze wijkkrant, mail dat dan 
even door naar redactie@zorgvliedtil-
burg.nl. Dat kan tot uiterlijk 10 december.
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