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IN DIT NUMMER

Zorgvlied kleurde witter dan wit en dat leverde heel veel mooie plaatjes op. Onze fotografen van Thuis in Zorgvlied Judith 
Hultermans en Helma Verhagen gingen op pad door de wijk Zorgvlied en kwamen even later terug met een aantal fraaie 
sfeerrijke winterfoto’s.                                                                                          Foto’s: Judith Hultermans en Helma Verhagen
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Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

Voor een 
    passend afscheid

www.harrietvandervleuten.nl  
T 013 592 00 48 Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

Kijk op onze website voor ideeën voor een persoonlijke invulling 
van een afscheid en informatie over kosten. 
Of neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend voorgesprek
of een wensenboekje.

Soms is het heerlijk om het eten ruim van 
tevoren klaar te zetten. Zeker als dat niet 
al te veel tijd vraagt. Of je nu druk bent 
met de kinderen of lekker met een kop 
thee en een boek in de bank zit,  maakt 
niet uit. Een keer naar de oven om hem 
voor te verwarmen op 200 graden, een 
keer om de bakplaat erin te schuiven en 
na een minuutje of veertig weer om hem 
eruit te halen. Ik koos voor veel kleurtjes 
maar er zijn natuurlijk nog veel meer 
mogelijkheden om er een lekker geheel 
van te maken. De hoeveelheden zijn 
afhankelijk van het aantal eters.
Benodigdheden: Aardappelen in 
dobbelsteentjes, sherrytomaatjes, rode 
uien in dunne ringen, winterwortel in 
plakjes, spruitjes (kleintjes gebruik je 
in zijn geheel, grotere spruiten even 
halveren) pijnboompitten, zwarte olijven, 
kipcarbonades (zijn wat malser dan 
kipfilet), rozijnen en wat appelsa, een 
citroen en knoflook.
Roer een flinke scheut tomatenketchup, 
olie, peper, zout, geraspte knoflook, 
citroenrasp en citroensap door 
elkaar. Leg daarin een paar uur de 

kipcarbonades in een diep bord, 
afgedekt, in de koelkast. Doe de rozijnen 
in een kom en schenk er appelsap op. 
Na een uurtje bedek je de bakplaat van 
je oven met ovenpapier. Leg daarop alles 
wat je klaar had gezet. Duw er als laatste 
de kipcarbonades tussen. Marinade die 
over is kun je over het geheel verdelen. 
Heel klein beetje olijfolie erover. De 
plaat in de voorverwarmde oven, op 200 
graden zo’n veertig minuten, en je alvast 
verheugen op een heerlijke maaltijd. Wel 
af en toe kijken of er niets aanbrandt 
natuurlijk.

Tekst: Kristel Stoffels
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Snelheidsmeter met spaarpot 
in Zouavenlaan levert geld op

Kindcentrum Christoffel is op zoek naar 
ouders of verzorgers die zich willen 
aanmelden als brigadier van de school. 
Ook opa’s, oma’s, ooms, tantes of andere 
behulpzame mensen die graag willen 
helpen, zijn welkom. Om de veiligheid 
rondom school mee te bewaken wil het 
Kindcentrum twee oversteekpunten met 
brigadiers maken. Gezocht wordt naar 
vrijwilligers die ’s morgens van 8.15 tot 
8.45 uur beschikbaar zijn en ’s middags 
van 15.15 tot 15.45 uur. Wil jij meehelpen 
om de wijk veilig te houden voor  onze 
kinderen, meldt je dan aan. Dat kan bij 

Laila. Zij is  de contactpersoon en tevens 
hoofbrigadier en zij zet zich in voor de 
veiligheid van de kinderen rondom de 
school. 
Inmiddels hebben al veel ouders positief 
gereaeerd op de plannen voor veilige 
oversteekplaatsen in de Zouavenlaan. 
Omdat het om twee plekken gaat zijn er 
veel brigadiers nodig.
Opgeven is heel eenvoudig. Je hoeft 
alleen een mailtje te sturen  naar Laila:  
laila.27@live.nl. In die mail kun je ook 
aangeven op welke dagen je beschikbaar 
bent en op welke tijden.

Kindcentrum Christoffel is op 
zoek naar verkeersbrigadiers

Ken je die mop
over die mensen
in Zorgvlied?
Ken je die mop van die jongens die naar 
Parijs gingen? Die gingen niet. Nog een 
vraag. Ken je die mop van die mensen 
in Zorgvlied die massaal de kerstpuzzel 
in hun wijkkrant gingen oplossen? Nee? 
Nog even wachten en dan zal ik die mop 
verder vertellen. 
De redactie van Thuis in Zorgvlied 
komt regelmatig bij elkaar om terug te 
blikken op de verschenen wijkkrant en 
te brainstormen over de volgende krant.
Het afgelopen jaar kwam er door het 
virus weinig van vergaderen.Voor één  
zaak maakten we een uitzondering: 
de speciale kersteditie van Thuis in 
Zorgvlied. Daar wilden we iets moois van 
maken en daarom kwamen we zelfs twee 
keer bij elkaar. 
Snel waren het met elkaar eens: er 
moest in ieder geval een kerstpuzzel in 
de wijkkrant komen. Vier redactieleden 
en één van onze fotografen gingen aan 
de slag. Natuurlijk moest het over onze 
eigen wijk gaan. Het moest iets worden 
voor het hele gezin. Er is nog nooit zo 
druk gewandeld in Zorgvlied dan het 
afgelopen half jaar en daar moesten we 
ook op inspelen. 
Uiteindelijk leverde dat een puzzel met 
vijftig vragen op die allemaal betrekking 
hadden op Zorgvlied. We hadden het 
zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. De 
antwoorden kon je onder de vragen 
invullen. Je haalde de middenpagina 
uit de krant halen stopte die in de 
brievenbus van De Back. Doormailen of 
opsturen kon ook. En daar hadden onze 
lezers vier weken de tijd voor. 
Voor het nakijken van alle ingestuurde 
oplossingen was het niet nodig om met 
de redactie bij elkaar te komen. Het 
mocht niet maar het hoefde ook niet. 
We waren er tamelijk snel klaar mee. De 
uitslag staat op pagina 11.
Inmiddels zijn we al gestart met  het 
samenstellen van de Zorgvlied 
Kerstpuzzel 2021. De eerste vraag 
hebben we al. Een keuzevraag met drie 
mogelijkheden.
Hoeveel lezers van Thuis in Zorgvlied 
stuurden de oplossing van de kerstpuzzel 
2020 in?
A. 943 lezers
B. 1651 lezers
C. één lezer
Roept u maar. Er zijn weer mooie prijzen 
te winnen.
O ja. Ik zou die mop nog verder vertellen. 
Oeps. Nou ben ik toch de clou vergeten.                
Tekst: Ruud Erich. 
Reageren? Stuur een mailtje naar 
redactie@zorgvliedtilburg.nl.

Drie weken hing deze snelheidsmeter van de provincie in de Zouavenlaan ter 
hoogte van Kindcentrum Christoffel.  Als automobilisten zich keurig aan de 
maximum snelheid houden, dan wordt daar een spaarpot mee gevuld. De op-
brengst (maximaal 1500 euro) gaat dan naar een goed doel, in dit geval Kind-
centrum Christoffel. De snelheidsmeter staat één keer per jaar in de gemeente 
Tilburg. Dit keer in Zorgvlied met dank aan ‘onze’ gemeentelijke wijkregisseur 
voor Diny Maas.                                                                                Foto: Ruud Erich
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COLUMN

De Prik
Kippenvel bij de gedachte alleen al. 
Ik kijk naar mijn arm, mijn benen: 
alle haartjes staan recht omhoog op 
dat gebobbelde vel. Pure paniek en 
angst voor die verschrikkelijke prik, 
die steek, het vergif dat ingespoten 
wordt. Zou het bij die ene steek blij-
ven of komen er meer? Waarom doet 
mijn partner me dit aan? 
Even wachten, ik heb het niet over 
een prik, steek, spuit tegen covid. 
Nee, ik heb vanaf het begin gezegd, 
dat ik die spuit onmiddellijk neem. 
Nee, het gaat over drie mannen 
die ik in de Friezenlaan een aantal 
weken geleden gebukt zag staan bij 
een bloemenperkje. Stom van me 
om onmiddellijk een opmerking te 
maken over het stelen van bloemen. 
Ik probeerde me nog te redden door 
te gaan lachen en te zeggen: ,,Jullie 
zijn zeker buitenlanders.” Dat was 
nog veel stommer. Maar mijn lach 

had geholpen. 
Nee, ze plukten geen bloemen, maar 
zij waren bijen aan het vangen. Ik 
deed meteen een stap achteruit. Ze 
hadden inderdaad plastic zakken om 
daarin bijen te vangen.  
Er ontsnapte een bij aan de onder-
kant (of blijft het toch de bovenkant 
als die zak op zijn kop is) en ik kreeg 
de indruk dat hij enorm kwaad was. 
Hij kwam zelfs mijn richting uit. Een 
meter verder achteruit en die man-

nen maar lachen. Logisch, dat ik 
uitleg vroeg. 
Wel, ze vingen bijen voor de bijen-
therapie. Bijentherapie? Ja, want je 
laten steken door een bij is enorm 
gezond. Ik wenste hen veel succes 
en ging zogenaamd rustig lopend 
ervandoor. Volgens mij waren het 
sadisten, die hun vrouwen wilden 
gaan pesten. 
Bijentherapie? Toch maar even 
googlen.  Ongeloofl ijk, er is een 
kenniscentrum over bijengif en vol-
gens Imkerij De Werkbij werkt dat gif 
fantastisch. Het geeft energie, werkt 
heilzaam op zenuwfuncties, spieren, 
pezen en gewrichten. Het beïnvloedt 
de productie van hormonen door de 
bijnierschors. Maar neem niet te veel, 
want je kunt hartkloppingen krijgen 
en je kunt er te veel  of te weinig van 
gaan plassen. Vroeger werden al de 
angels ‘geplukt’ en gemalen en zelfs 
in tabletten verwerkt als medicijn.  

Tekst: Ad Mols

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

Wij hopen op uw steun, zodat wij u de service kunnen 
blijven verlenen die u van ons gewend bent. Toon uw 

steun door naar deze link te gaan
gofund.me/297a595f* of gofundme.com* en zoek naar 

Service Point (* invullen in de internet zoekbalk)

Dank voor uw steun en hopelijk tot ziens in de winkel. 
Simon en Jolanda

Burg. van de Mortelpein 5037PK Tilburg  tel. 0137114773

KINDER, DAMES &
HERENFIETSEN
GRATIS MONTAGE
GRATIS VERZENDING BIJ 
ONLINE BESTELLINGEN
BANDEN SERVICE
FIETSREPARATIE
FIETSACCESSOIRES

SLEUTEL SERVICE
(SLEUTELS BIJ LATEN MAKEN)

ook 
Elektrische Fietsen

Service Point....de gezelligste servicewinkel van Tilburg
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Uw wijkwinkel van Zorgvlied: SPAR.
Dit jaar bestaat SPAR in onze wijk vijf 
jaar en dat zullen we weten. Bart Aerts 
wilde lang niet alles onthullen, maar hij 
belooft meerdere verrassingen. 
Een ding is duidelijk: we zullen met 
zijn allen ervan opkijken en na dit jaar 
allemaal weten, dat deze SPAR een 
belangrijke voorziening in de wijk is en 
dat misschien nog wel meer kan worden. 
Immers, Bart borrelt van de plannen en 
slaagt erin, je enthousiast te maken, zo 
erg, dat ik popel om dingen te vertellen, 
maar beloofd heb mijn mond te houden.

Braderie 
,,Ik zou heel graag een jaarlijkse brade-
rie opzetten” is zo’n idee om wat meer 
reuring in de wijk te krijgen. ,,Mijn winkel 
heeft nu al een moderne uitstraling, maar 
er komt meer aan”, vertelt Bart Aerts.Hij 
wil na vijf jaar een nieuwe slag maken. 
,,Koop lokaal kun je in onze wijk vertalen 
naar koop in onze wijk”, gaat hij verderen 
daarmeee wijst hij nogmaals naar dee 

leefbaarheid van Zorgvlied. 
Soms zijn het ook kleine aandachts-
puntjes. In de personeelsruimte stond 
vandaag heel prominent een kar voor 
zoutstrooien bij gladheid. ,,Die heb ik 
speciaal gekocht voor de mensen in de 
nieuwbouw, mijn buren”. 
Ik weet nog, dat ik een ruim jaar geleden 
boos werd omdat er in onze wijk zo wei-
nig AED’s hangen. Bart had dat tekort 
ook opgemerkt en er hangt er nu een 
buiten de winkel, die via 112 altijd te be-
reiken is. Een vorm van stille service, die 
bijzonder belangrijk is. 
Vooruit, nog één voorbeeld dan. Midden 
in de nacht werd er gebeld. Een dringen-
de hulpvraag om babyvoeding. Bart, zelf 
vader, zorgt er voor. ,,Geld verdienen is 
niet vies, maar ik hoef niet de hoofdprijs 
te hebben”. 
De grote supermarkten zoals Albert Heijn 
en Jumbo maken veel reclame voor hun  
thuisbrengservice. Bart Arts wijst erop dat  
mensen ook de artikelen van de SPAR 
kunnen laten bezorgen en dat hij net als 

‘de grote jongens’ daarbij ook de nodige 
service kan leveren. 

Concurreren
Toch blijft Bart bijzonder realistisch. Hij 
heeft nu eenmaal niet de mogelijkheden 
en de behoefte om te gaan concurreren 
met die supermarkten XL. Het zal voor 
menige klant dan ook lijken, dat hij duur-
der is. Maar, bezweert hij me: ,,Ik zit bij 
nogal wat artikelen onder het prijspeil van 
Albert Heijn. En daarnaast probeer ik ook 
zoveel migelijk service te  verklenen.”
Ik heb me de laatste jaren via kleine 
campings nog al eens in dorpjes be-
geven waar door de komst van grote 
supermarkten in een nabijgelegen stad 
geen dorpswinkel meer over was. Dan 
beginnen de mensen te klagen. Onze 
wijkwinkel heeft een beetje diezelfde 
functie: midden in de wijk, klaar staan 
voor u. Met zo’n eigenaar, die zich volop 
voor de wijk wil inzetten, moeten we daar 
zuinig op zijn.

Tekst: Ad Mols

Bart Aerts gaat Zorgvlied verrassen

Bart Aerts voor ‘zijn’ SPAR-supermarkt op het Burgemeester van de Mortelpein, die vijf jaar bestaat.              Foto: Ad Mols

SPAR-supermarkt Mortelplein bestaat vijf jaar
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In de vorige editie van ‘Thuis in Zorg-
vlied’ deed Ineke Krooswijk haar verhaal. 
Twaalf jaar geleden is ze, met haar 
zoons,  in onze wijk komen wonen, zij 
gingen gaandeweg hun eigen leven meer 
en meer leiden, vlogen uit dus via school 
of jeugdclubs kreeg ze geen nieuwe con-
tacten. 
Ook vrijwilligerswerk bij Noad, waar ze 
erg van genoot, bracht haar geen ma-
tjes om eens gezellig wat mee samen te 
ondernemen. Andere bedoelingen had 
en heeft Ineke niet, gewoon, gezelligheid 
met elkaar. 
Omdat ze bedacht dat er echt wel meer 
mensen, jong, oud, man, vrouw in onze 
wijk met hetzelfde probleem moesten 
leven, kwam ze op het idee om via een 
app-groepje mensen bij elkaar te bren-
gen. Ze stelde daarvoor haar telefoon-
nummer, 0646168036, ter beschikking en 
dat heeft gewerkt. Via het groepje babbe-
len ondertussen vier dames en een heer 
met elkaar. Het leek Ineke handig een 
bepaalde tijd af te spreken waarop er ge-

Een goed begin van de maatjesclub

Deel kènderkôpkes blijft in Friezenlaan liggen

Het stukje Friezenlaan tussen Gilzerbaan 
en Bredaseweg is een heel oud stukje 
weg, van oorsprong Berkdijk. Het was 
een deel van de oorspronkelijk geplande 
weg Breda-Tilburg. De kènderkôpkes die 
er liggen worden met name door fi etsers 
wel eens vervloekt, maar veel van de 
bewoners willen dit authentieke beeld  
bewaren. Deels zal dit ook gebeuren 
in de aanpassingsplannen van de ge-
meente. Tijdens de inspraakprocedure 
is dat in stand gebleven, al zal er veel 

van het aanzien veranderen. Er is niet 
zo erg veel van die geopperde plannen 
meegenomen. Zo is er sterk gepleit voor 
substantiële uitbreiding van parkeerplaat-
sen, maar daar is weinig rekening mee 
gehouden. Wel worden de belangen van 
‘Het Dorstige Hert’ stevig gediend door 
dertien parkeerplaatsen te voorzien voor 
bezoekers van dit overigens gezellige 
café-restaurant. 
Met het voetpad (zeer veel gebruikt als 
illegaal fi etspad) wordt niets gedaan. Nou 

ja, aan één kant een strookje bloemen 
in het gras. De weg wordt overigens fl ink 
smaller vanwege de geplande fi etsstro-
ken en om meer ruimte voor de groei van 
de bomen te krijgen. 
Een aantal opmerkingen klinken wat 
badinerend, maar ook uit de schriftelijke 
beantwoording na de zoommeeting lijkt 
het, dat de inspraak geen groots resultaat 
heeft opgeleverd. Bijgevoegd is een foto 
van het voorlopige ontwerp.

Tekst: Ad Mols
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communiceerd kan worden, overdag van 
twaalf tot twee en ’s avonds van zeven tot 
negen, maar dat laat zich natuurlijk niet 
zo sturen. 
Het groepje heeft de naam De Maatjes 
gekregen. Helaas kan er nu niet samen 
bij De Back of ergens buiten koffi  e ge-
dronken worden, maar wandelafspraken 
worden er zeker gemaakt. Afspreken bij 
De Spar en vandaar uit fl ink aanstappen 
of gezellig in een wat rustiger tempo wan-
delen. Zelf kan Ineke niet heel makkelijk 
uit de voeten, maar ze geniet met volle 
teugen van alle initiatieven die worden 
genomen.  
Voor iedereen is het natuurlijk wachten 
op betere tijden waarop we elkaar weer 
gewoon mogen ontmoeten, voor Ineke 
betekent dat dat ze verder kan met haar 
plannen. Bijvoorbeeld samen koffi  e drin-
ken bij De Back, een terrasje pikken en 
daarbij genieten van de wandelverhalen 
van de rest van De Maatjes. Aansluiten 
kan nog steeds altijd.

Tekst: Kristel Stoff els

Ineke Krooswijk was op zoek naar  
andere mensen om samen iets te on-
dernemen.             Foto: privé-collectie
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IK VOEL ME THUIS IN ZORGVLIED

tot aan het pensioen. Piet is getrouwd 
met Jeanne Kurvers, 71 jaar. Ook zij stu-
deerde aan de universiteit van Nijmegen, 
afdeling psychologie. Zij is als hoofddo-
cent verbonden aan de University Tilburg, 
maar evengoed vond ik over haar op 
google een stuk over de opening van een 
congres op een hoog ingeschatte Spaan-
se universiteit. Jeanne en Piet hebben 
beiden veel met taal, niet alleen als 
schrijver over taal maar ook in de praktijk. 
Zo heeft Jeanne enorme de aandacht 
voor laaggeletterdheid en analfabetisme. 
Ook daarmee heeft ze in onze wijk haar 
sporen verdiend. 

Verhuizing
Op mijn vraag over eenmalige verhuizing 
in veertig jaar en dan nog binnen dezelf-
de straat bleek, dat de kinderen daarbij 
erg belangrijk zijn geweest. Toen er spra-
ke was van een ander huis stelden die 
de dringende vraag (of was het een eis?) 
dat dit moest in dezelfde straat, waarbij 
ook nog eens nummer 47 als ongeveer 
de uiterste grens werd aangegeven. Dit 
nummer kon dan nog, want dan konden 
de kontakten met de overige jeugd in de 
straat volledig blijven, terwijl dit huis een 
extra voordeel had: er was een garage 
met bovenliggend een hele ruime kamer, 
die vol ligt met boeken, boeken en boe-
ken. Het moeten er duizenden zijn en 
hoewel ik best een lezer ben, duizelde 
het me bij de kennis van Jeanne en Piet. 
Maar daarmee was geen antwoord op de 
vraag: Waarom deze wijk? Toen reeds, 
40 jaar geleden ging de voorkeur uit naar 
een in leeftijd gemengde wijk. In Zorg-
vlied had je een wijk met drie generaties 

en dat is zo gebleven. Voor de kinderen 
was er bovendien een uitstekende school 
in de buurt. Dat de wijk nadien ook nog 
eens multicultureel werd is een verrijking. 
Eigenlijk is daarmee een heel compleet 
antwoord gegeven op de vraag over het 
je thuis voelen in een wijk. 
In ons gesprek komen nog twee speciale 
thema’s aan de orde. Piet was als collec-
tant verbonden aan Amnesty, maar kon 
het niet laten zich op een andere manier 
daarmee bezig te zijn. Vanuit de litera-
tuur in combinatie met Amnesty kwam hij 
tot het idee, dat vanuit de gemeente op 
scholen daarvoor meer aandacht moet 
komen. De reactie vzan de gemeente 
was erg positie. Piet maakte mij enthousi-
ast om daarmee opnieuw bezig te gaan. 
In dit verband wees hij me op Koren-
bloemstraat 137, waar familie De Bebber 
onderduikers opving en waar in 1944 na 
een inval een negental mensen zijn op-
gepakt en vermoord.
Piet was ook verbonden aan de oprich-
ting en jurering voor de E. du Perronprijs. 
Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan 
personen of instellingen die zich mid-
dels een actieve bijdrage aan de cultuur 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
bevordering van wederzijds begrip en 
een goede verstandhouding  tussen de 
in Nederland woonachtige bevolkings-
groepen. Samen met de bekende litera-
tuurwetenschapper Jaap Goedegebuure 
werd besloten de eerste keer de prijs toe 
te kennen aan Halil Gür, de in Turkije 
geboren schrijver van ‘Gekke Mustafa 
en andere verhalen’. Een zeer bekende 
winnaar is ook Marion Bloem, die schreef 
vanuit haar Indonesische achtergrond 

en de Marokkaans-Nederlandse prozaïst 
Hafid Bouazza.

Brede belangstelling 
Maar er is zoveel meer. Namen van 
schrijvers, titels van boeken vliegen over 
de tafel. Zoveel onderwerpen, zo’n brede 
belangstelling. Eén naam komt heel pro-
minent naar voren: Eva Moraal. Uit wat 
Piet over haar schrijft is voor mij één zin 
uitermate belangrijk omdat Piet daarmee 
iets zegt over zichzelf. ‘Moraal kwam met 
beide boeken haar naam tegemoet door 
empathie op te brengen voor vooral de 
underdogs’. In zijn paper ‘Kringen van 
barmhartigheid’ over kinderliteratuur en 
barmhartigheid (op de Christoffelschool 
zeer wel bekend) schrijft hij bijvoorbeeld 
over ‘Rat’, een vreemdeling, die ontvan-
gen wordt met allerlei vooroordelen, twee 
dieren redt en weer weggaat op reis. 
,,Daar ging hij. Die vieze, smerige, aar-
dige, brutale, behulpzame, handige Rat’. 
De kijk op deze vreemdeling is barmhar-
tiger geworden. Hier ligt een directe lijn 
naar racisme, naar oorlog, naar de rat-
race. De gedichten van Willem Wilmink, 
zoals ‘Naar een andere lagere school’, 
vormen een mening, hebben een moraal. 
En ik denk aan de Matthäus Passion: 
Erbarme dich, mein Gott”, aldus Mooren.
Als je weggaat bij Jeanne en Piet duizelt 
het je van alle weetjes, de overvloed van 
kennis en tegelijk de hartelijke ontvangst. 
Je zit tegenover twee mensen, die je 
meenemen op hun levensreis, die zich 
veertig jaar afspeelde in Zorgvlied, de 
wijk waar ze zich nog steeds uitermate 
thuis voelen.

Tekst: Ad Mols

‘Multiculturele wijk met uitstekende school’
Vandaag, maandag 7 januari, mocht ik 
op bezoek bij Piet Mooren en Jeanne 
Kurvers in de Burgemeester Suijsstraat 
47. Zij weten inmiddels ook van mijn ver-
slaving, koffie, maar wisten blijkbaar ook, 
dat ik een zoetekauw ben. Wat was de 
appeltaart lekker. Maar natuurlijk ging ik 
voor een prettig gesprek met twee men-
sen met een massa ervaring op allerlei 
terreinen en heel veel kennis. 
Piet is 77 jaar. Hij is neerlandicus die stu-
deerde aan de universiteit van Nijmegen. 
Nog voor hij zijn studie had afgerond gaf 
hij les aan de kweekschool (de voorloper 
van de Pabo) te Venlo. In Eindhoven kon 
hij aan de slag gaan bij de SchoolBege-
leidingsDienst (SBD) en op dat moment 
werd besloten om te verhuizen naar Til-
burg, naar de Burgemeester Suijsstraat 
10 in de wijk Zorgvlied. 
Dat is nu 40 jaar geleden. Na de SBD 
ging hij werken bij de Provinciale Biblio-
theek en daarna bij de Tilburg University

Piet Mooren en Jeanne Kurvers.                                                          Foto: Ad Mols
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SPAR 
      Zorgvlied
    bestaat 5 jaar!

• DHL
• online boodschappen
• bezorgservice
• drogisterij
• belegde broodjes

onze services en diensten
• stomerij
• maaltijdservice
• BBQ
• bloemen
• verse pizza

�SPAR Zorgvlied
Burgemeester van de Mortelplein 41
5037 PJ Tilburg
tel. 013 820 09 39

08:00 - 20:00 uur
08:00 - 20:00 uur
09:00 - 18:00 uur

ma -vr
za
zo
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Tekst (Ad) Keuzes maken. Daar gaat 
het om als je in je woning energie wil 
besparen. Dat is de conclusie van Zorg-
vlied-bewoner Joost van Dun nadat hij 
zich onlangs uitgebreid liet adviseren 
door energie-adviseur Marc Vintges van 
Energiefabriek 013.
,,Alles in één keer aanpakken gaat niet, 
maar aan de hand van het adviesrapport 
dat ik ontving, kan ik nu veel beter kiezen 
wat ik al snel kan gaan doen en wat min-
der prioriteit heeft’’.
Van Dun woont sinds vijf jaar met vrouw 
en twee nog jonge kinderen in een fraai 
gelegen tweekapper aan de Friezenlaan. 
,,Dit huis is in 1969 gebouwd. Toen werd 
er nog niet veel aan isolatie gedaan. Toen 
wij hier kwamen wonen hebben we wel al 
enkele zaken aangepakt. Het enkel glas 
is toen vervangen door HR++-glas en 
we hebben het dak aan de binnenzijde 
geïsoleerd. Vorig jaar hebben we het dak 
zelf laten vervangen en dit jaar gaan we 
zonnepanelen aanschaffen.” 
Voor de aanschaf van die panelen is Van 
Dun van plan om misschien gebruik te 
maken van een aantrekkelijke regeling 
van de gemeente Tilburg. Ook de kosten 
van de energie-adviseur worden ove-
rigens grotendeels door de gemeente 
betaald in het kader van de actie Aan de 
slag met je huis.
Wat kunnen mensen verwachten als zij 

met een energie-adviseur in zee gaan? 
Van Dun: ,,Eerst krijg je algemene uitleg 
over allerlei zaken die je kunt aanpakken 
om het energieverbruik te verminderen. 
Vervolgens hebben we een rondje door 
het huis gemaakt. Overal hebben we ge-
keken wat er op energiegebied verbeterd 
kan worden. Sommige zaken zijn snel en 
simpel aan te pakken, andere zaken kos-
ten meer onderzoek en voorbereiding”.

Isoleren
Tijdens die rondgang kreeg Van Dun 
diverse tips over zaken waarmee al snel 
aan de slag kan gaan. ,,Het isoleren van 
verwarmingsbuizen kun je gemakkelijk 
zelf doen, zeker de rechte stukken. Daar 
ben ik al mee bezig geweest. Bij de boch-
ten is het wel wat ingewikkelder. Verder 
kreeg ik tips over radiatorventilatoren. Die 
heb ik inmiddels ook aangeschaft en in 
de convectorput gemonteerd.”
Wat ook snel aan te pakken is, is spouw-
muurisolatie. ,,De vorige bewoners heb-
ben dat al laten doen, maar het materiaal 
dat toen gebruikt is, is inmiddels opgelost 
of ingezakt en verpulverd. Ik kreeg de 
waarschuwing dat er allerlei cowboys 
actief zijn als het om spouwmuurisolatie 
gaat. In ieder geval moet je alleen maar 
met iemand in zee gaan, die vooraf komt 
kijken en controleert wat er wel en niet 
moet gebeuren”. 

Met energie-adviseur Vintges heeft van 
Dun ook de 14 jaar oude cv-ketel beke-
ken. Gemiddeld gaat een ketel 15 jaar 
mee, dus die van ons zal de komende ja-
ren ook vervangen moeten worden. Ook 
hier kun je weer voor diverse opties kie-
zen. Bijvoorbeeld of we nu al van het gas 
afgaan of nog niet”. Verder is ook nog 
uitgebreid gesproken over het isoleren 
van de kruipruimte en over vloerisolatie.
Rest er nog één vraag. Wat gaan al die 
maatregelen straks opleveren aan bespa-
ring? Van Dun: ,,Daar is de adviseur heel 
duidelijk over. Concreet voorspellen wat 
je gaat besparen is vrijwel onmogelijk. 
Dat hangt van heel veel factoren af. Het 
belangrijkste vind ik dat je een overzich-
telijk rapport met hele duidelijke adviezen 
krijgt over welke maatregelen je allemaal 
kunt nemen en in welke volgorde je dat 
het beste kunt doen”.
Tekst: Ruud Erich
Meer informatie: mail naar vragen@re-
gionaalenergieloket.nl of bel met 088-
5254110 (maandag tot en met vrijdag 
9.00-17.00 uur). Tot en met de maand 
maart kun je profiteren van de speci-
ale actie Aan de slag met je huis van 
de gemeente Tilburg. Meer informatie 
staat op pagina 10.  Mailen kan ook 
naar aandeslagmetjehuis@tilburg.nl of 
bellen met 14013. Energiefabriek013: 
www.energiefebariek013.nl.

‘Alles in één keer gaat niet, je moet keuzes maken’

Joost van Dun (rechts) bekijkt met energie-adviseur Marc Vintges de ruiten in de voorgevel.                       foto: Ruud Erich

Joost van Dun van Dun liet zich adviseren door adviseur van Energiefabriek 013
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GEMEENTENIEUWS
Aan de slag met energiezuinig wonen 

Aan de slag met je huis
Deze speciale acties zijn onderdeel van het gemeentelijke energiebespa-
ringsprogramma ‘Aan de slag met je huis’. Net als andere gemeenten in 
Nederland werkt Tilburg aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

De overstap naar duurzame energie draagt daar aan bij. Iedereen doet 
wat: inwoners, bedrijven, instellingen en overheden. Samen maken we 
Tilburg stap voor stap duurzamer.

Meer informatie, tips en financieringsmogelijkheden voor het verduur-
zamen van je woning vind je op www.aandeslagmetjehuis.nl. 

Adviseur aan huis

Besteed je cadeaubon van 15 euro 

Om je direct op weg 
te helpen met energie 
besparen, biedt de 
gemeente een cadeau-
bon aan van 15 euro. 
Die kun je naar eigen 
wens besteden in de 
webshop van het Re-
gionaal Energieloket. 
Je kunt bijvoorbeeld 
LED-lampen, tochtstrips of radiatorfolie bestellen. Deze actie loopt 
tot en met maart 2021, op = op! 

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl 
2. Vul je postcode in
3. Klik op ‘Vraag hier uw cadeaubon aan’
4. Vul je postcode, huisnummer en e-mailadres in 
5. Je ontvangt de cadeaubon per e-mail
6. Ga naar webshop: regionaalenergieloket.nl
7. Bestel de producten die jouw huis energiezuiniger maken

De cadeaubon is geldig tot het eind van de maand waarin de bon is 
aangevraagd, daarna vervalt hij automatisch. Kijk voor meer info op 
www.aandeslagmetjehuis.nl 

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  Fixi App).
Volg @gemeentetilburg

Wil je ook aan de slag met het verduurzamen van je woning? Dat hoef je niet alleen te doen, de gemeente helpt je graag op weg! In een 
energiezuinig huis woon je prettiger én heb je een lagere energierekening. Als woningeigenaar kun je nu profiteren van speciale acties in de 
gemeente Tilburg. We hebben er een aantal op een rij gezet. Voor Tilburgers met een huurwoning: houd de berichten in de gaten; dit jaar 
volgen meer acties! 

Zon op je dak 
Je kunt nu voordelig en makkelijk zonnepanelen aanschaffen met 
hulp van de gemeente. ‘Zon op je dak Tilburg’ is het alles-in-1 
pakket bestaande uit de financiering, aanleg én 15 jaar onder-
houd. In samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek wordt 
alles geregeld. Er zijn geen inkomenseisen. Het aanbod is voor 
huiseigenaren, kleine bedrijven, verenigingen en Verenigingen 
van Eigenaren. 

“Je profiteert al direct vanaf de eerste maand van de opbrengst 
uit je panelen”, vertelt wethouder Oscar Dusschooten. “Door de 
slimme financiering kunnen ook mensen met een smalle beurs 
meedoen. Bedoeling is Tilburg met zo’n 2000 zonnedaken een stuk 
duurzamer te maken.”

Wil je een vrijblijvende offerte ontvangen? Meld je dan aan en 
Hoppenbrouwers neemt zo snel mogelijk contact op voor een inta-
ke. Pas na akkoord met de offerte ga je een overeenkomst aan met 
de gemeente. Je leent het bedrag voor aanschaf en onderhoud van 
de panelen bij de gemeente. Die lening heeft een lage rente en 
mag je in 15 jaar terugbetalen. Kijk voor alle informatie en aanmel-
ding op www.aandeslagmetjehuis.nl, onder ‘Zon op je dak Tilburg’. 

Ieder huis is anders. Welke 
stappen zijn het slimst om je 
woning te verduurzamen? Met 
een energieadvies afgestemd op 
jouw woonsituatie en energie-
verbruik, weet je precies waar je 
kunt beginnen. Dat scheelt geld 
en energie! 

Als woningeigenaar krijg je tot en 
met maart 2021 korting op een 
onafhankelijk advies en rapport 
op maat. Daarvoor kun je terecht 
bij professionele adviseurs van de 
5 Tilburgse energiecoöperaties, op 
een manier die bij jou past.

Kort telefonisch energieadvies:
Heb je een concrete vraag over 
energiebesparing? Dan betaal je 
voor een telefonisch advies geen 
30 euro maar kun je gratis bellen 
via 088 00 62 013. 

Online energieadvies op maat:
Voor een online adviesgesprek 
betaal je in plaats van 90 euro 
tijdelijk slechts 20 euro. Samen 
met de adviseur bekijk je welke 
kleine en grote maatregelen je 

in jouw woning kunt treffen. Het 
gesprek duurt ongeveer één uur. 
Daarna krijg je per e-mail een 
handig rapport inclusief een over-
zicht van de kosten en opbreng-
sten van maatregelen. 

Adviseursbezoek aan huis:
Mits de coronamaatregelen het 
weer toelaten, kun je ook kiezen 
voor een adviseursbezoek aan 
huis. Je betaalt in plaats van 
210 euro slechts 65 euro voor 
een uitgebreid advies en een 
stappenplan voor de verduur-
zaming van jouw woning.

Joost van Dun, inwoner van 
Zorgvlied, liet zich al adviseren 
door een adviseur van energie-
coöperatie Energiefabriek 013. 
Zijn verhaal is te lezen op pagina 
9 in deze wijkkrant. 

Ook interesse? 
Meld je snel aan via 
www.aandeslagmetjehuis.nl en 
profiteer van deze tijdelijke actie. 
Onder ‘Energieadvies op maat’ 
vind je alle informatie.

Tijdelijke actie: energieadvies op maat
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UITSLAG KERSTPUZZEL 2020UITSLAG KERSTPUZZEL 2020
ZOEK DE TEKST

1. Burgemeester
2. 33
3. Baroniebaan
4. Kapsalon
5. Meer Rust
6. Rose Garden
7. Zorgvlied Visage
8. Zouavenlaan 77
9. Track 013
10. Heim

BEKENDE ZORGVLIEDERS

11. Oprichter South Jazzband - Jazz 
Meeting Tilburg - Trompet
Henk van Belkom
12. Beetje kaal – Joviaal - Rijmt allemaal
Frank van Pamelen.
13. Kdeng Kdeng - Statige villa - Crema-
torium
Guus Meeuwis
14. Nu even met mondkapje - Mortelplein 
- Een man die goed knippen kan  
Jos van Kan
15. Eigenaar slagerij - Vlees van Limou-
sin-runderen - Westermarkt
Fons Pessers
16. Houdt zich aan de wet – Speciale 
aandacht voor Zorgvlied - D66  
Marcella Hendrickx
17. Politicus - Bestuurder - IJzergieterij
Jan Melis
18. Burgemeester -  Oorlogsjaren -    
Fraaie buste
Jan van de Mortel
19. Zangeres  - Schrijfster - 24 mei 1929 
Marie-Cecile Moerdijk
20. Vleugelverdediger – Tricolores - 393 
wedstrijden
Cor Stolzenbach

ZOEK DE ADVERTEERDER

21. By Steffen
22. Frank Vandendries
23. Kindcentrum Christoffel
24. Lelieveld Makelaardij
25. Harriet van der Vleuten
26. Medinilla
27. Totaalfietsen.nl
28. Scoren kun je leren
29. Nouwens Verhuizingen
30. Service Point Mortelplein

ZORGVLIED IN CIJFERS

31. Op een landkaart lijkt Zorgvlied op 
een taartpunt. Wat is de oppervlakte van 
die taartpunt?
B. 86 hectare of circa 171 hockeyvelden
32. Hoeveel woonhuizen staan er in 
Zorgvlied?
A. 1710
33. Hoeveel adressen telt de wijk Zorg-
vlied?
A. 2029

34. Hoe is de verdeling tussen mannen 
en vrouwen in Zorgvlied?
C. Meer vrouwen als mannen
35. Parkeren in de wijk Zorgvlied is soms 
lastig. Hoeveel auto’s zijn er in Zorg-
vlied?
C. 1835
36. Hoeveel Zorgvlieders zijn er in 2019 
geboren?
B. 30
37. De wijk Zorgvlied bestaat uit drie 
buurten. Welke van de buurten hieronder 
ligt in Zorgvlied?
A. Staatsliedenbuurt West
38. De Gezondheidsmonitor kent een 
aantal groepen van leefstijlen. Welke 
groep was volgens een onderzoek uit 
2016 de grootste?
B. De drinkers
39. Is wonen in Zorgvlied duurder of 
goedkoper dan bij onze zuiderburen in 
de Blaak?
B. Goedkoper (in De Blaak 372.000 euro 
en in Zorgvlied 304.000 euro)
40. Zorgvlied oud en grijs? Hoeveel 
jongeren onder de 25 jaar zijn er in Zorg-
vlied?
A. 1205

WAAR STAAT DIT OBJECT?

41. Vierwindenlaan

42. Burg.van de Mortelplein

43a. Burg. van de Mortelplein

43b. Bredaseweg

44. Gotenpark/Vierwindenlaan
45. Bredaseweg (zie 43b)

46. Burg. Damsstraat

47. Gotenpark

48. Burg. van de Mortelplein

49. Burg. van de Mortelplein

50. Burg. Rauppstraat/Ringbaan West

WINNAAR

De kerstpuzzel is gewonnen door  Ton-
neke en Wim Blok uit de Romeinen-
straat. Zij ontvangen het boek Van ‘Be-
ren-Temmer’ tot jazzmuzikant en een cd 
van The South Jazzband. 
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Gratis koffi  e, chocomel of glühwein en een plakje cake voor de klanten van Ser-
ve Point Mortelplein.                                                                 Foto: Kristel Stoff els

Op oudjaarsdag werden op de stoep voor 
Service Point Mortelpein gratis drankjes 
uitgedeeld. Zo konden Simon en Jolanda 
van Berkel persoonlijk de klanten bedan-
ken dat zij in de Corona-tijd hun winkel 
zijn blijven bezoeken. En dat allemaal 
onder het genot van een warm drankje 
en een plakje cake. 
Simon van Berkel: ,,Wij hebben ontzet-
tend veel leuke reacties gekregen. Ik heb 
er een aantal genoteerd.”
Een greep uit die reacties: Wat een super 
leuk idee, en dan nog gratis ook. Leuk 
dat jullie kinderen komen helpen, hier 
een fooitje voor jullie zoontjes. Geef mij 

maar een Glühwein, dat kunnen we wel 
gebruiken in deze tijd. Mag ik jullie recept 
van de Glühwein deze is zo lekker. Géén 
steun van de overheid maar wel gratis 
drankjes uitdelen. Respect voor jullie. 
Jullie zijn toppers, het is altijd zo gezellig 
in jullie winkel. Geweldig, wij kunnen jullie 
niet missen in de buurt.”
Omdat zij in België wonen, komen Simon 
en Jolanda niet in aanmerking voor de 
Nederlandse steunmaatregelen. Daarom 
zijn zij een crowdfund-actie begonnen. 
Meer gegevens daarover staan in de 
advertentie van Service Point Mortelplein 
op pagina 4  van deze wijkkrant. 

KORT NIEUWS
Klusjesman/vrouw en
tuinman/vrouw gezocht
Kindcentrum Christoff el is op zoek naar 
personen die vrijwillig de conciërge willen 
ondersteunen met klusjes zoals boren, 
zagen, timmeren, enzovoorts. Voor al het 
grove werkt zoekt Wilma Adriaans extra 
handen. ,,Heb jij echte klushanden, dan 
ben jij de klusser die wij zoeken”, aldus 
Wilma. Ook het bijhouden van het groene 
schoolplein is veel werk. Wilma: ,,Jeuken 
je handen om het schoolplein zand- en 
bladvrij te houden en heb je groene vin-
gers? Dan ben jij de tuinman/vrouw die 
wij zoeken”. 
Meld je aan bij wilma.adriaans@xpectpri-
mair.nl. 

Week van het Jonge Kind
De Week van het Jonge Kind is voor 
iedereen die betrokken is bij het jonge 
kind. De bedoeling van deze week is om 
aandacht te vragen voor de zo belang-
rijke, eerste jaren van het kind en om te 
laten zien wat er in het land gebeurt voor 
jonge kinderen en de gezinnen waarin zij 
opgroeien. 
Kindcentrum Christoff el sluit van 12 tot 
en met 16 april weer aan bij de landelijke 
Week van het Jonge Kind met leuke ac-
tiviteiten en workshops voor de kinderen 
van Kinderopvang Christoff el. Denk aan 
peuterdans, kookworkshops, creatieve 
workshops en muziek-workshops. 
Door alle Corona-maatregelen kan het 
Kindcentrum dit jaar niet bieden wat de 
afgelopen jaren allemaal wel kon. Kin-
deren van buitenaf kunnen helaas niet 
deenemen aan de geplande activiteiten. 
Kijk daarom regelmatig op de Facebook-
pagina KC Christoff el-Kinderstad Tilburg. 
Hier worden activiteiten en foto’s gedeeld 
en een aantal pakketten verloot onder de 
volgers. Meer informatie op de website 
weekvanhetjongekind.nl.

Gehoorapparaat 
In de vorige wijkkrant meldde assistente 
Trudy van huisarts Noordveld dat er ge-
hoorapparaat was achtergebleven in de 
wachtkamer van het Medisch Centrum 
Zorgvlied. Dat gebeurde op 7 oktober. 
Na het geven van griepprikken werd in 
de wachtkamer het appraatje aangetrof-
fen. Navraag bij de andere praktijken in 
het gebouw leverde niets op. Daar was 
ook geen melding binnengekomen dat 
iemand 0p 7 oktober zijn of haar gehoor-
apparaat kwijt is.
De oproep in de wijkkrant heeft blijkbaar 
ook niets opgeleverd, want er heeft zich 
nog steeds niemand gemeld. 

Let op! Overstekende skiërs 

Service Point trakteert trouwe klanten

Het was oppassen geblazen in de buurt van de rotonde van de Burgemeester 
Jansenstraat en de Burgemeester Suijsstraat.  Er kon zomaar een skiër van 
rechts komen en de vraag is wie er dan voorrang heeft.     Foto uit privé-collectie
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Als je vanaf je vierde jaar al dolenthou-
siast aan het dansen bent, zoals Cathe-
lijne de Graaff , er nooit meer mee bent 
gestopt, als je een dansopleiding hebt 
voltooid en met een managementoplei-
ding bezig bent, dan ligt er iets heel erg 
voor de hand. ,,Ik ben dol op dansen, 
heb eigenlijk nooit wat anders gedaan en 
gewild. Omdat ik me begon af te vragen 
wat ik daar verder nog mee kon als ik ou-
der werd en houd van organiseren, ben 
ik een eigen dansschool F-Fact Dance 
Company begonnen.” 

Jan van Besouwhuis
Het begin werd gemaakt in het Jan van 
Besouwhuis in Goirle. Ondertussen keek 
ze ook al uit naar mogelijkheden om uit te 
breiden. ,,Ik stuitte daarbij op de zaal van 
buurthuis De Back.” Dat was afgelopen 
november.“ 
Een sprong in het diepe was het natuur-
lijk wel, of het ook in Zorgvlied goed zou 
gaan lopen was de vraag.” Ondertussen 

loopt haar balletschool erg goed, in Goir-
le dansen leerlingen van zo’n twee tot 
vijfenzeventig jaar. In Tilburg gaat het ook 
geweldig. Niet alle lessen geeft ze zelf, 
ze heeft meerdere docenten in dienst. 
Voor de locatie Tilburg is dat Hannah 
Bastiaens. ,,We zijn in Tilburg in decem-
ber op de woensdagmiddag gestart met 
drie groepen, kleuters van vier tot zes, 
jonge kinderen van zeven tot negen en 
kinderen van negen tot elf voor Show-
mix.” 
De jongere groepen krijgen ballet, de 
Showmixgroep is bezig met de beginse-
len van ballet maar verder ook met een 
mix van jazz-, street- en modern dansen. 
Na een geweldige start, kregen ze te 
maken met de beperkingen rond Covid. 
,,Iedere groep had helaas nog maar een 
paar lessen gehad en nu geven we dus 
les online, dat gaat prima, maar we kun-
nen niet wachten tot we weer in De Back 
aan de gang kunnen.” 
Er is nog wat ruimte in alle groepjes en 

een proefl es is altijd gratis.
,,Kinderen die zin hebben zouden eens in 
het boekje wat ze straks meekrijgen van 
school kunnen kijken. Door de Try-out-
aktie van de gemeente Tilburg kunnen 
ze in maart en april een aantal lessen 
volgen tegen gereduceerd tarief. Ze krij-
gen dan drie keer een les in de vorm van 
workshops.“ 

Presentatie
In juli wordt een presentatie van de hele 
balletschool georganiseerd. ,,Dan laten 
we zien wat we allemaal hebben geleerd 
en hoeveel plezier we erin hebben. Maar 
ook volwassenen zijn, net als in Goirle 
van harte welkom.’’
Wie zich verder wil informeren of nog 
meer wil weten over proefl essen, kan te-
recht op de website van de balletschool, 
www.ff actdancecompany.nl. Daar is alle 
informatie  te vinden over de lestijden, 
roosters en tarieven.

Tekst: Kristel Stoff els

Nieuwe ballet- en danslessen in De Back

In december is F-Fact Dance Company gestart met ballet- en danslessen in De Back.              Foto: F-Fact Dance Company
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Kostelijk nieuw boek van Frank van PamelenZORGVLIED NATUURLIJK

Avondklok

Wat was het stil. Toen ik ‘s avonds voor 
het slapen gaan mijn hoofd uit het raam 
stak hoorde ik de druppels uit de kletsnat-
te bomen op de straat vallen. Regenwa-
ter kabbelde door de goten en druppelde 
verder door de regenpijp naar beneden. 
Had ik dit ooit zo gehoord? Als door een 
wonder was het eeuwig voortrazende 
verkeer ineens het zwijgen opgelegd. Dat 
wonder heette avondklok. Niet iedereen 
ervoer het als een wonder, dat moet ge-
zegd, sommigen zagen het als een vloek, 
als een duister complot om ons van onze 
vrijheid te beroven. 
Ik dacht aan de vogels. Wat moest dit 
voor hen een verademing zijn. Wat moest 
het voor een zangvogel betekenen als je 
voortdurend door verkeerslawaai wordt 
overschreeuwd, als je niet gehoord wordt, 
wetende dat je leven, je voortplanting, 
ervan afhangt? Vroeg in morgen, nog 
ver voor zonsopgang, werd ik gewekt 
door een merel. Zijn lied kwam in flarden 
mijn gehoor binnen, want de vierwielers 
versnipperden het ochtendgezang alweer 
met hun motorgeronk. 
Natuurlijk is er in de natuur ook weleens 

herrie. In een tropisch regenwoud kun je 
vanwege oorverdovende cicaden vaak 
nauwelijks een fatsoenlijk gesprek voe-
ren. Woudvogels bereiken elkaar onder 
het gesnerp van die cicaden door, met 
lage ronde fluittonen. Vogels die langs 
kolkende rivieren leven produceren korte 
en hoge geluiden die boven het geklater 
van het water uit komen. Maar goed, die 
vogels van water en woud hebben al hon-
derdduizenden of miljoenen jaren de tijd 

gehad om zich aan al dat omgevingsla-
waai aan te passen. Voor stadsvogels 
geldt dat niet. Maar vogels zijn doorzet-
ters. Nachtegalen in Duitse steden zingen 
doordeweeks harder dan in het weekend 
wanneer het rustiger is op straat. Kool-
mezen pakken het slimmer aan. Die gaan 
niet zozeer harder zingen, maar gaan, 
net als die water- en woudvogels, de 
hinderlijke frequenties van de omgeving 
uit de weg. Omdat personenauto’s en 
vrachtwagens laag brommen gaan zij wat 
hoger zingen; koolmezen in de stad zin-
gen hoger dat hun soortgenoten daarbui-
ten. Maar ‘t gaat niet zonder kosten, want 
omdat de vrouwtjes liever naar een lage 
stem dan een hoge luisteren, scoort zo’n 
countertenor minder nageslacht.
Het is vast weer gauw voorbij, die avond-
klok. Veel mensen kunnen er niet tegen: 
ze kruipen tegen de muren op, laten zich 
in de gordijnen jagen, of gaan rellend de 
straat op. De vogels vinden het heerlijk, 
dat weet ik zeker. Als het aan hen ligt, 
dan gaan die mensen helemáál in lock-
down, en blijven die lawaaischoppers 
gewoon de hele dag binnen. Kunnen al 
de koolmezen weer een toontje lager 
zingen.

Tekst en foto: Piet J. van den Hout

In de vorige wijkkrant konden we al melden dat de opknapbeurt van het zogenoemde terenveldje op de hoek van de 
Burgemeester Rauppstrat met de Vierwindenlaan een prachtig kerstkado voor de jeugd van Zorgvlied was. Als het weer 
het ook maar even toelaat, maakt de jeugd massaal gebruik van de mogelijkheden die deze nieuwe voorziening biedt. 
Voetballen, hockeyen, basketballen of zomaar gezellig wat chillen.                                                                   Foto: Ruud Erich

Nieuw sportveld is een schot in de roos
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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! 
 

Huiswerkbegeleiding	voor	middelbare	scholieren

Ben	je	op zoek	naar	ondersteuning bij	het	maken	en/of	leren	van	je	huiswerk;	wij	bieden	
wellicht	datgene	waarnaar	je	op	zoek	bent!	
Een	prettige	leeromgeving	waarin	vooral	rust,	structuur,	hulp	bij	plannen,	overhoren	en	
eventueel	bijles	in	een	bepaald	vak geboden	wordt.	Dit	alles	onder	begeleiding	van	twee	
ervaren	docenten/begeleiders bij	wie	je	met	al	je	vragen	betreffende	leerstof	terecht	kunt.

Doelgroep:	 Middelbare	scholieren	op	alle	schoolniveaus	vanaf	klas	1	t/m	klas	6	
Locatie:	 Schout	Backstraat	41	Tilburg,	gebouw	Kindcentrum	Christoffel	

basisschool	
Tijd:	 Maandag- t/m	donderdagavond	van	18:30	tot	20:30	uur.	Je	kunt	je	

opgeven	voor	één	of	meerdere	avonden
Contact:	 Sylvie	Willekens	06-13457772

Ad	van	den	Elshout	06-39489094

Zie	ook:	

Wijkonderzoek Staatsliedenbuurt van start

Een aantal maanden geleden heeft u in 
de wijkkrant kunnen lezen dat de wijkver-
eniging in samenwerking met Contourde-
Twern een wijkonderzoek wil starten om 
van u te horen hoe het is om te wonen en 
te leven in Zorgvlied. 
Per 1 februari wilde als buurtondersteu-
ner starten met het onderzoek in de 
staatsliedenbuurt, samen met een groep 
van acht studenten. Vanwege de nieuwe 
maatregel dat er maar één persoon bij 
iemand thuis mag of mocht komen, moe-
ten we ook dit weer uitstellen. 
We leven in een vreemde tijd, waarin 
plannen maken eigenlijk onmogelijk is, 

omdat de regels telkens veranderen. 
Belangrijke regels die onze gezondheid 
beschermen en die we moeten naleven. 
Toch willen we graag met u in contact 
blijven en weten hoe het met u gaat. 
Daarom bellen ik en mijn acht studenten 
in groepen van twee graag even bij u 
aan om een kort praatje op afstand te 
houden. 
Naast het informeren naar hoe het met u 
gaat en of u (hulp)vragen heeft of u zich 
zorgen maakt over iemand, willen we u 
ook graag vertellen wat het wijkonder-
zoek nu precies inhoudt en of u daaraan 
wil meewerken. Als u het fi jn vindt kunt u 

daarvoor een afspraak maken wanneer 
het u het beste uitkomt. Zodra we weer 
met twee personen bij u binnen mogen, 
nemen we contact op. 
We starten bij de Hugo de Grootstraat en 
werken zo naar achteren toe. We hopen 
dat iedereen wil meewerken aan het on-
derzoek. 
Mocht u liever niet op ons wachten, 
omdat u nu al behoefte heeft aan hulp, 
aarzel dan niet en neem gelijk contact 
op met buurtondersteuner Pascalle de 
Groot. Te bereiken op 06- 57315415 of 
via pascalledegroot@contourdetwern.nl 

Tekst: Pascalle de Groot

Deze studenten gaan op pad. V.l.n.r. Merijn, Anna, Amber, Dysine, Thomas, Joeri, Pascalle (contourdetwern) en Koray.

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
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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

Wij zijn maal5

wij koken 5 dagen per week een vers ovenmaal.

Deze fietsen wij zo bij jou binnen

of kun je afhalen bij jou in de buurt.

lekker, makkelijk en ook nog eens gezond!

www.maal5.nl - 06-47892276

MA T/M VR EEN OVENKLARE MAALTIJD

BESTEL OP ONZE WEBSITE: MAAL5.NL

AFHALEN: VOOR 14:30 BESTELLEN IS NA 15:30 AFHALEN

BEZORGEN: TUSSEN 16:00 EN 19:30 UUR BIJ JOU IN DE

BUURT!

Wij zijn maal5

wij koken 5 dagen per week een vers ovenmaal.

Deze fietsen wij zo bij jou binnen

of kun je afhalen bij jou in de buurt.

lekker, makkelijk en ook nog eens gezond!

www.maal5.nl - 06-47892276

MA T/M VR EEN OVENKLARE MAALTIJD

BESTEL OP ONZE WEBSITE: MAAL5.NL

AFHALEN: VOOR 14:30 BESTELLEN IS NA 15:30 AFHALEN

BEZORGEN: TUSSEN 16:00 EN 19:30 UUR BIJ JOU IN DE

BUURT!

Knabbelen en babbelen langs de Bredaseweg

Mooie initiatief van de gemeente Tilburg. Heel parmantig staan ze daar op de kruising van de Bredaseweg met de 
Baroniebaan: zes forse, uit eikenhout gebeeldhouwde eekhoorns. Een verwijzing naar de Siberische grondeekhoorns 
die in 1973 rond de sluiting van het Tilburgse Dierenpark wisten te ontsnappen uit hun kooi. Ze schoten het bos in en 
inmiddels vormen zij een kolonie van naar schatting 150 grondeekhoorns die zich ophouden in de Oude Warande en in 
het Wandelbos. Op dit moment zul je er weinig zien want ze genieten van hun winterslaap.                        Foto: Ruud Erich
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