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Zonnige Koningsdag bescheiden gevierd in Zorgvlied

Weinig Koningsdag-activiteiten in Zorgvlied dit jaar. Wel ging om 10.00 uur de vlag omhoog, klonk het Wilhelmus en was
er een coronaproof-speurtocht. Deze kinderen maakten er samen toch een kleurrijk feestje van. Van links naar rechts
Finette, Pieter, Fabian, Trijntje, Madelon, Tom en Ewout.
Foto: Nicoli Jonkers

Oranje-comité
folderde niet in
Zorgvlied-Zuid

Samen op straat Koningsdag vieren
was er vanwege corona dit jaar niet bij.
Daarom had het oranjecomitë Zorgvlied
een alternatief bedacht. Je kon een luxe
borrelpakket (wijn, bier, worst, frietjes,
snoep, enz.) voor 21,50 euro bestellen en
de opbrengst ging naar de leveranciers.
Leuk idee. Naar verluidt werden er
ongeveer 130 pakketten besteld. Dat
hadden er meer kunnen zijn, maar
het Oranjecomité ‘vergat’ te folderen
in Zorgvlied-Zuid. Foei! Niet meer
‘vergeten’ of de naam snel veranderen in
Oranjecomité Burgemeestersbuurt.
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COLOFON

RECEPT

Kinderen en asperges
Of je bent helemaal dol op asperges
òf je geeft er absoluut niets om. Een
tussenweg is er meestal niet. De
meeste kinderen eten werkelijk alles
liever dan deze groenten. Gelukkig zijn
er mogelijkheden om het toch gezellig
te houden aan tafel. Een van deze
mogelijkheden deel ik graag.
Zorg voor lekkere, smakelijke aardappels,
snijd ze na het schillen in tamelijk grote
parten.
Kook per persoon een ei, twee of
drie extra eieren kan ook. Snijd per
twee personen anderhalf ons simpele
schouderham in repen, vervolgens in
stukjes. Natuurlijk, meer ham kan altijd.
Smelt op matig vuur een echt flinke klont
boter in een pannetje met dikke bodem.
Voeg een halve kippenbouillonblok toe.
Wanneer de boter gesmolten is kunnen
de ham en de met een eiersnijder in
kleine stukjes gesneden eieren erbij. Laat
lekker pruttelen. Voeg wat water toe.
Kook voor de kinderen sperzieboontjes
en voor de volwassenen asperges. De
asperges met koud water opzetten en na
drie minuten koken van het gas afhalen
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en rustig verder laten garen.
Vergeet niet ondertussen de aardappels
te koken.
Ik vind het altijd leuk om het eten op de
borden te draperen. Voor de kinders wat
aardappels naar behoefte, de boontjes
en dan de boter-ei-hamsaus deels over
aardappels, deels over de boontjes.
Ik snijd vaak een kleine tomaat in
piepkleine stukjes en verdeel die over de
aardappels.
Voor de volwassen hetzelfde verhaal,
dan uiteraard met de asperges en in
plaats van frummeltjes tomaat, peterselie
en wat olijfolie over de aardappels.
Smakelijk eten!
Tekst: Kristel Stoffels

Coördinatie en eindredactie: Ruud Erich.
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U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

Iedere uitvaart
bijzonder

AL MEER DAN
VEERTIG JAAR
EEN BEGRIP
IN 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.

www.harrietvandervleuten.nl
Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

T 013 592 00 48
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IK VOEL ME THUIS IN ZORGVLIED
Laila Hammouti na aanrijding van dochter nog steeds op zoek naar vrijwillige verkeersbrigadiers

‘Zorgvlied is fijne wijk maar er wordt veel te hard gereden’

Links dochter Hind, rechts Lalila met zoontje Bilal en Hind.
Nee hoor. Volgens Laila Hammouti
(39), trusted advisor/audicien bij
Oogvoororen.nl into ears, is er niks mis
met de wijk Zorgvlied. ,,Ik maak me
maar om één ding heel druk. Er wordt
veel te hard gereden in de wijk. Aan die
verkeersonveiligheid moeten we met z’n
allen iets doen. Vooral voor alle kinderen
die in Zorgvlied wonen’’
Hammouti, die met haar zoontje Bilal (3)
en dochter Hind (6) in de Heinsiustraat
woont, weet waar ze over praat. In
oktober vorig jaar werd haar dochtertje
bij het oversteken van de Zouavenlaan
aangereden door een automobilist.
,,Zij is eerst op de motorkap terecht
gekomen en later op het wegdek voor
de auto. Gelukkig reed de bestuurder
niet zo hard, anders had mijn dochter het
waarschijnlijk niet na kunnen vertellen.
Gelukkig is het helemaal genezen, maar
ze zit er nog steeds mee. Dat merk je
goed. Hind ging met een klasgenootje
en haar moeder mee. Ik liep verderop
in de straat. Ik zag wel dat er iets aan
de hand was, maar ik wist toen nog niet
meteen dat mijn dochtertje aangereden
was. Ik ben er naartoe gerend en meteen
met Hind naar de huisarts gegaan. De
bestuurder was weg gereden. Ik weet
nog niet wie het was. Hind had haar
been en een arm gekneusd en is een
paar weken thuis gebleven. Haar been
is helemaal genezen maar je merkt toch
dat zij er een soort trauma aan over
gehouden heeft”.
Vanaf dat moment ging Laila aan de slag

Foto’s: privé-collectie

om veilige oversteekplaatsen te krijgen
in de Zouavenlaan, die veel kinderen
moeten oversteken om bij Kindcentrum
Christoffel te komen. Er moeten twee
veilige oversteekplaatsen komen met
verkeersbrigadiers. De school en de
gemeente steunen het initiatief. Daarvoor
zijn wel vrijwilligers nodig die samen met
leerlingen van groep 7 en groep 8 gaan
zorgen dat de schoolkinderen veilig over
kunnen steken. We hebben de ouders
van de leerlingen benaderd maar dat
leverde niets op. Wel positieve reacties,
maar geen aanmeldingen. Meestal hoor
je dat ouders naast hun baan geen tijd
meer hebben. Daarna hebben we in de
omgeving van de Zouavenlaan brieven
in de bus gestopt met een oproep
om als vrijwilliger aan te sluiten bij de
verkeersbrigadiers. We mikken ook op
oudere bewoners die niet meer werken.
Tot nu toe is er slechts één reactie
binnen en ik heb wel een partime-baan
als audicien maar ik ga ook één of twee
dagen brigadieren. We hebben echt meer
mensen nodig. Het kost je maar een half
uurtje en je bent ook welkom als je maar
één of twee keer per week kunt helpen.
Door al dat corona-gedoe konden we
de afgelopen maanden weinig doen,
maar de gemeente is wel met een aantal
maatregelen bezig.
Laila houdt de moed erin. ,,Zorgvlied
is gewoon een fijne multiculturele wijk.
Ik woon hier heel graag. Maar aan de
verkeersveiligheid moeten we echt
iets doen. Er wordt gewoon veel te

hard gereden in de wijk. Je kunt ook
nergens zien dat heel Zorgvlied een
30-kilometergebied is. Het zijn ook niet
alleen mensen van buiten de wijk die te
hard rijden, maar ook de wijkbewoners
zelf. Ik ben van het doorpakken. Als ik zie
dat er iemand hier hard door zijn eigen
straat rijdt, ga ik er gewoon op af en
spreek hem of haar aan. Dat werkt goed”.
Nog één puntje. Er wordt vaak gezegd
dat er in Zorgvlied sprake is van een
tweedeling tussen het noordelijke en
zuidelijke deel. Hoe ervaart Laila dat? ,,Er
zijn natuurlijk wel duidelijke verschillen
tussen de ene kant van het Mortelplein
en de andere kant, maar ik heb daar
geen last van. Het ligt aan de mensen
zelf. Als er zaken zijn die je niet bevallen
moet je er iets aan doen. Ik accepteer
iedereen. Als hier een verjaardag is zitten
er soms tien verschillende nationaliteiten
binnen. Door mijn werk kom ik ook veel
bij klanten in de Burgemeestersbuurt. Ik
heb er geen probleem mee. Voor mij is
Zorgvlied gewoon een veelzijdige fijne
wijk. Het enige wat niet in orde is, is
wat mij betreft de verkeersveiligheid. O
ja. Nog een klein dingetje. De glijbaan
in het park langs de Van Stirumlaan is
heel onveilig voor kleine kinderen en de
gemeente zou op het trapveldje daar
hetzelfde zachte materiaal moeten laten
leggen als op het nieuwe sportveld bij de
Vierwindenlaan.”
Vrijwilligers voor de verkeersbrigade
kunnen zich melden: layla.27@live.nl
Tekst: Ruud Erich
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COLUMN
Inspraak: jezelf
voor gek zetten
Allerlei affaires laten zien hoe we door
onze overheid voor de gek gehouden
worden. Inspraak geven is zo’n prachtig
middel, waarbij de overheid je uitnodigt
om jezelf voor gek te zetten. Een van de
meest opvallende voorbeelden was/is het
referendum. Het houden van een referendum was eerst het ‘kroonjuweel’ van
D66 en nu van FvD. Op 6 april 2016 werd
keurig volgens de regels een Nederlands
raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne
gehouden. Ene Mark Rutte, premier,
gaf aan, dat bij een overwinning van de
tegenstanders hij niet zonder meer zou
tekenen. Die tegenstanders wonnen zeer
duidelijk (61%) en Rutte tekende het
verdrag…. Met inlegvel….. Met name
initiatiefnemers Baudet en Roos voelden
zich voor de gek gehouden. Roos overweegt een referendum te houden over
het houden van referenda. En FvD wil nu
het liefst een referendum over een kerncentrale in Brabant.

ook
Elektrische Fietsen
SLEUTEL SERVICE

(SLEUTELS BIJ LATEN MAKEN)

Een lange inleiding voor een column over
inspraak. Voorop staat: inspraak is niet
zonder meer bindend, maar mag wel iets
meer zijn dan een inlegvelletje. De Friezenlaan is zo’n voorbeeld. De ambtelijke
molen heeft bedacht, dat het oudste deel
daarvan, dat met de kènderköpkes, gewijzigd moet worden. Dus een inspraakprocedure!!!!! Een aantal bewoners
niet te lui. Maar de planologen hadden
allang iets anders bedacht. Er kwam een
prachtige tekening, die vorige keer in ons
wijkblad stond. Opnieuw inspraak, jawel!

Ineens werd de tekening gewijzigd, zonder dat de inspraak dit aangegeven had.
Je plant gewoon extra parkeerplaatsen
bij mensen onder hun slaapkamerraam.
Een betere manier om insprekers te frustreren en voor gek (of paal, zo u wilt) te
zetten is er niet.
Heeft dit plan ook goede kanten? Zeker
weten. Ik verheug me op de geplande
wadi’s. Zou het gaan lijken op een nieuw
zwembad Friezenlaan, met ligweide en
mogelijk speeltoestellen voor kinderen?
Zouden de honden daar dan niet meer
los mogen lopen, of krijgen ze speciale
hondentoiletbosjes om ongezien hun
behoefte te doen? Krijgt het Dorstig Hert
de status van zwembadcatering, waarmee hun parkeerplaatsbeleid volledig
geaccepteerd kan worden? En wat denkt
u van een strenge winter. Laten we elf
wadi’s in de wijk aanleggen om een elfwaditocht te organiseren. Kluunmogelijkheden zijn er dan ook genoeg. Ik zie in
gedachten al koek- en zopiekramen op
diverse parkjes verrijzen. En natuurlijk bij
iedere wadi een stempelpost, bemand
door inspraakwappies van de gemeente.
Ad, wakker worden.

Tekst: Ad Mols

KINDER, DAMES &
HERENFIETSEN
GRATIS MONTAGE
GRATIS VERZENDING BIJ
ONLINE BESTELLINGEN
BANDEN SERVICE
FIETSREPARATIE
FIETSACCESSOIRES
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Service Point....de gezelligste servicewinkel van Tilburg

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
Burg. van de Mortelpein 5037PK Tilburg tel. 0137114773
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Minister-president Jan de Quay liet monumentaal pand in Zorgvlied bouwen

Villa Doucement staat in de steigers

Links: zo zag villa Doucement er uit. Rechts: de villa staat in de steigers en de verf is inmiddels van de gevels verwijderd.
Ik werd gewezen op deze villa en kwam
daardoor terecht in onze geschiedenis.
Zo vreemd kan het lopen. Maar laat ik
proberen wat chronologisch te werk te
gaan. Dan moet ik aanvangen in 1901
bij de geboorte in ’s-Hertogenbosch van
Jan Eduard de Quay. Hij studeerde aan
de Universiteit van Utrecht en werd in
1928 benoemd tot lector aan de Katholieke Economische Hogeschool te
Tilburg, waar hij in 1933 hoogleraar werd
in bedrijfsleer en psychotechniek. In die
periode schreef hij onder meer over een
Duits model van sociale werkinzet van
jeugdigen.
Riante woning
Hij trouwde op 8 augustus 1927 en kreeg
vijf zonen en vier dochters. In 1933
kreeg de Utrechtse architect W.A. Maas
de opdracht van De Quay voor de bouw
van de stadsvilla, omschreven als ‘Riante
woning met praktijkruimte’. Maas was
later ook de architect van de KRO-studio
in Hilversum. Zijn studie was in aanvang gericht op werk als aannemer en
bouwkundig tekenaar. Na zijn studie en
enige werkzaamheden kwam hij in dienst
van Henry Maclain Pont in Bilthoven en
maakte daar kennis met christelijk-Javaanse kunst en dit had grote invloed
op hem, ook later in zijn leven. Tegelijk
was hij sterk verbonden met het Functionalisme en de Amsterdamse School
en wordt nog altijd als een representant
daarvan gezien. Even tussendoor: er is
bij degenen die daarvan de nalatenschap
beheren/bewaken niets bekend over een
huidige verbouwing.
Nu nog iets over Jan de Quay. Hij was
een steunpilaar van Zorgvlied. Zijn moeder en zus gingen wonen (werden ingekocht) in Pension Huize Mariëngaarde en
zelf had hij diverse functies. Zo was hij

ere-voorzitter van Sarto, die als zodanig
op bijgevoegde foto Pastoor Klijn assisteert bij de inwijding van één der velden.
In 1942 werd De Quay gegijzeld en kwam
terecht in St.-Michielsgestel. De familie
vertrok naar het familiebezit in Beers en
is na de oorlog niet meer teruggekomen.
Een korte tijd was Doucement bewoond
door missionarissen van het Heilig Hart,
mogelijk als poging om het Duitse leger
buiten de deur te houden. Dit mislukte
echter, want de villa werd gevorderd.
In 1947 werd door de toenmalige bewoner, Ch. F. van Spaendonck, eigenaar
van Spandon, opdracht gegeven voor
een uitbouw aan de voordeurpartij. Eenzelfde uitbouw als aan de linkerzijde werd
onder architectuur van Philip Warners gerealiseerd aan de rechterzijde. Dit is volgens mij zeker gebeurd in samenwerking
met zijn zoon Allert Warners, die bekend
staat door onder meer de zogenaamde
Verfdozen in Amsterdam-Zuid.
Latere bewoners zijn geweest de uroloog
Lardinois, familie Heynekamp, familie
Van Dal (?) en John Burggraaff.
Hotelbon en Fletcher
Zo komen we bij het heden. Chris Luken
laat zijn oog vallen op de villa en ziet
de potenties. Luken staat in Nederland
bekend als de ontwikkelaar van de
Hotelbon en eigenaar van de Fletcher
Hotelketen. De naam Fletcher zou overigens afkomstig zijn van de naam van
zijn hondje. Maar met de gedachte, dat
er meer te doen is in het leven en vooral
andere dingen, verkoopt hij alles en richt
zijn blik verder. Als nieuwe uitvalsbasis
koopt hij Villa Doucement. Niet zo heel
vreemd, als je bedenkt, dat hij geboren is
in de Burgemeester Suijsstraat, waar zijn
moeder nog lang woonde vooraleer naar
Koningshoek te verhuizen.

Volgens mijn zegsman zag Luken meteen
wat hij wilde veranderen. Van het grote
aantal kamers moesten er een stel verdwijnen, de tuin moest vergroot worden
en er moest een zwembad komen, met
zonnepanelen en een warmtepomp zou
het huis energieneutraal worden en het
uitzicht op de tuin moest duidelijk beter.
Het gevolg was, dat het huis aan de
binnenzijde grotendeels gestript moest
worden, de buitenkant krijgt een forse opknapbeurt en de tuin verandert totaal van
karakter. Die was allereerst te klein en
dus kocht Luken het huis van de bekende architect Dré Storimans op de hoek
Ringbaan West / Burgemeester Rauppstraat 2, voegde een deel van de tuin
bij Doucement en begon met een grote
beurt voor deze tijdelijke woning. Als leuk
weetje: deze woning was ontworpen door
architect Bonzel, die ook de tegenoverliggende kerk heeft ontworpen.
Doucement, kalmpjes aan in het Nederlands, staat al een tijdje in de steigers.
Luken bezorgde afgelopen Kerst bij de
omringend bewoners een leuke verrassing als tegemoetkoming voor de
overlast. Allen beschrijven hem als een
bijzonder aimabele man. Helaas kan ik
daar nog niet over oordelen, want na
een aantal mislukte pogingen om hem
zelf een en ander te vragen stelde ik me
tevreden met een gezellig gesprek met
zijn ‘tussenburen’, de familie Verwielen
en enkele andere bronnen, waaronder
twee artikelen van Gerard Steijns (Zorgen om Zorgvlied) in Tilburg, tijdschrift
voor geschiedenis, monumenten en cultuur, waarvoor hartelijk dank. We wensen
Chris Luken een bijzonder goede tijd
binnen Zorgvlied, ofwel volgens Vadertje
Cats het landgoed Sorghvliet, waarin het
Catshuis een prominente plaats inneemt.
Tekst: Ad Mols
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GEMEENTENIEUWS
‘Samen maken we de wijk’

Help Tilburg aan de zege
bij het NK tegelwippen

Buiten lijkt de lente eindelijk aan te
breken. De prachtige bomen in onze
buurt vertonen hier en daar al voorzichtig wat jong groen. En als jullie
dit lezen, zijn de coronamaatregelen
hopelijk ook ietwat versoepeld.
We gaan elkaar wellicht ook vaker
buiten op straat ontmoeten. Die
kans wordt steeds groter, omdat er
intussen ook al heel wat mensen uit
onze wijk zijn gevaccineerd.
In december schreef ik al hoe erg ik
er aan toe was. Achter een schermpje wethouder zijn is niet wat ik wil.
Maar dat geldt natuurlijk voor ons
allemaal. Gewoon weer op de fiets
de stad in, gewoon weer naar je
werk of naar school, op bezoek bij je
(klein)kinderen of een praatje bij de
winkels op het Van de Mortelplein...
wie wil dat niet?
Wat een ingewikkelde periode is dit
toch (geweest?). Uit gesprekken met
een aantal oudere bewoners weet
ik hoe geïsoleerd zij zich voelden.
Zomaar even boodschappen doen of
koffiedrinken bij de buren was er niet
meer bij, vanuit de angst om besmet
te raken. Gelukkig waren er vaak
vrijwilligers of buren om te helpen.
De huisartsen en andere zorgverleners in onze wijk hadden én hebben
het ontzettend druk. En medewerkers
van de kinderopvang en leerkrachten op de scholen zijn continu aan
het improviseren om het voor onze
kinderen zo goed mogelijk te doen.
Sommige ondernemers hebben het
drukker dan anders, andere moesten
noodgedwongen dicht.
Ondertussen zijn we als gemeente
met alle maatschappelijke partners
hard aan het werk. Ik hoop dat we al
die bijeenkomsten in de wijk die we
noodgedwongen het afgelopen jaar
digitaal hebben gedaan, snel weer
gewoon in levende lijve kunnen doen.
Zoals het inloopuurtje van

Tilburg doet mee aan het NK Tegelwippen en gaat de strijd
aan met Breda. In welke stad worden de meeste tegels uit
voor- en achtertuinen gewipt en vervangen door groen?
Door tegels te vervangen door groen, maken we Tilburg
samen een stukje groener. Goed voor het milieu, maar we
willen ook gewoon winnen van Breda. Doet u mee? Wip dan
zoveel mogelijk tegels uit uw tuin en zet er een mooie plant
voor terug. Vergeet niet op nk-tegelwippen.nl door te geven
hoeveel tegels u heeft gewipt. Dit kan tot 30 september 2021.
De gewipte tegels kunt u gratis inleveren bij milieustraat
Albion.

Marcelle Hendrickx
Contour de Twern en de gemeente,
in het wijkcentrum de Back. Binnenkort starten we daarmee, beloofd.
Of de bijeenkomsten rondom de
wijkagenda. De eerste versie voor
Zorgvlied is klaar, daar is door veel
mensen hard aan gewerkt. Binnenkort gaan de wijkvereniging, de gemeente en andere partijen in gesprek
hoe we al die plannen in de praktijk
kunnen brengen.
Vanzelfsprekend zitten we tot die tijd
niet stil. Rondom de Friezenlaan
bijvoorbeeld wordt de openbare
ruimte opnieuw ingericht. Natuurlijk
blijven de karakteristieke kinderkopjes. En het nieuwe Tereveldje is al
gerealiseerd. Het blijkt een groot
succes. Ik fiets er regelmatig langs
en zie dan dat de kinderen er volop
gebruik van maken. Geweldig om te
zien.
Samen maken we de wijk. Buurtbewoners, ondernemers en
gemeente. Ik hoop dat we snel live
met elkaar in gesprek kunnen over
hoe we dat (nog beter) kunnen doen.
Tot snel.
Marcelle Hendrickx
wijkwethouder Zorgvlied

Het klimaat verandert. Dit merken we door langere periodes
met extreme hitte, periodes van droogte of juist hevige
regenbuien. Het vervangen van tegels door groen, helpt.
Groen werkt verkoelend en geeft schaduw. En door meer
groen zakt regenwater beter in de bodem weg.
Helpt u mee?
De gemeente kan dit niet alleen. Zo’n 40% van de stad is van
de inwoners. Dat zijn de voor- en achtertuinen. Die zijn voor
een groot gedeelte versteend. Iedere groene stap die een
inwoner zet, helpt.

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
FixiApp.
Volg @gemeentetilburg
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Kim geeft aan 32 leerlingen vioolles
Waterviool. Wat is dat nu weer? Privé
stond ik een paar maanden geleden op
de oprit van Burgemeester Damsstraat
57 te praten met Arnold Roosendaal.
Achter het hek zag ik een bijgebouwtje
waarop ‘Waterviool’ stond. Stom van me,
maar ik heb niets gevraagd. Dan nu een
telefoontje: ,,Ad kun je daar eens gaan
praten met Kim Roosendaal”.
De afspraak was snel gemaakt. Kim
opende het hek voor me en we gingen
naar binnen. Piano, vioolkist met instrument, muziekstandaard en vooral ruimte
en warmte door gezelligheid. Je ontdekt
allerlei raakpunten. Allereerst binnen het
onderwijs en de muziek. Omdat dit voor
mij de persoonlijke volgorde in tijd was
geweest ging ik uit van de verkeerde
veronderstelling. Nee, Kim was al jong
begonnen met viool spelen en groeide
door naar het conservatorium in Tilburg.
Na enige tijd besloot ze de verkorte opleiding PABO erbij te doen. Dat lijkt heel
strijdig. Als violist droom je mogelijk van
een solocarrière, staan op een groot podium met achter je een goed orkest. Maar
mogelijk droom je ook wel eens over een
kleiner ensemble, niet alleen spelend in
de kamermuziekserie van de Souvenir in
de Concertzaal in Tilburg, maar sta je in
de Carnegie Hall. Een leerkracht echter
staat er nooit als solist en komt meestal
niet verder dan dat overvolle klaslokaal
met zeker in aanvang een veel te laag
salaris en te weinig waardering. Geen
applaus na jouw dagelijkse inzet.
En dan de herkenning. Het zal rond 1975
geweest zijn, toen ik de kans kreeg een
viooltrio van het Brabants Orkest in mijn
klas te halen. Geweldig hoe de jeugd
reageerde, toen, maar ook later in de
schouwburg bij het concert van dit orkest.
Prachtige mix
Omdat muziek zoveel zon in je leven
kan brengen, hoort het bij de educatieve
opvoeding van een school, dus Kim ging
twee ogenschijnlijk tegenstrijdigheden
verbinden. Het lijkt me geweldig daarin
te slagen. Na een aantal “echte” schooljaren is ze gekomen tot een prachtige
mix. Vakleerkracht muziek op school voor
anderhalve dag in de week en daarnaast
een eigen praktijk als vioollerares. Op
school wordt meer de algemene kennis
aangebracht. Kinderen leren omgaan met
een instrument en daardoor vindt een
fantastische vorming plaats. Ze leren ook
omgaan met elkaar, leren, dat de ander
er ook toe doet. Geen muziek als eenling,
maar als ensemble. Wat jammer, dat
deze enorme waarde van muziekonderwijs door de politiek zo lang niet gezien
is. Daarnaast is er dus de particuliere
vioolles. Het is onderwijs in kleine groepen en dan een duur instrument……

Wel, niet iedereen hoeft onmiddellijk een
Stradivarius aan te schaffen. Trouwens,
zoveel zijn die er niet. Nee, Kim heeft
goede contacten met enkele vioolbouwers, waardoor een goed studie-instrument betaalbaar te huren is. Dat is van
groot belang voor les aan kinderen. De
maat van het instrument is belangrijk,
maar ook de vraag of een kind het wel
volhoudt. Hoe gemakkelijk zappen we
niet van de ene naar de andere hobby.
Het is dus heel wat, dat Kim 32 leerlingen
heeft. Lang niet alleen kinderen, want de
leeftijden zijn tussen 6 en 65 jaar. Je hebt
vooral veel inzet en ook humor nodig om
die verschillen te overbruggen. Beide
eigenschappen zijn volop aanwezig!
Blijft natuurlijk één grote vraag: waar
komt de naam vandaan… waterviool?
Bestaat zo’n instrument echt? Ga je zoeken op Google, dan vind je onder meer
pinksterbloem. Dat is een plant, die zich
gemakkelijk aanpast aan zijn omgeving,
ook in waterrijk gebied. De voedingsbo-

dem hoeft niet altijd even rijk te zijn om te
blijven bestaan. Dat gebeurt mogelijk ook
bij vioolles. Soms zal de bodem niet genoeg voedsel hebben en zal de ambitie
om viool te spelen snel afnemen en niet
tot bloei komen. Maar is er een goede
bodem, dan kan minstens de muzikale
plant gaan bloeien.
Meisjesnaam
Toch is deze gedachte niet de reden
geweest om deze naam te kiezen. Dat
was veel prozaïscher. Kim heet met haar
meisjesnaam Verwater en verbindt in
de naam van haar praktijk de wat poëtische gedachte met de werkelijkheid.
Deze werkelijkheid kon ze mede vorm
geven door de verhuizing van de Jan de
Witstraat naar het huidig adres. Ze wortelt zich daarmee steviger in een hopelijk
goede voedingsbodem voor haar zo belangrijk werk: zon en structuur brengen in
het leven van mensen door muziek.
Tekst: Ad Mols
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Marie-Cécile Moerdijk: ‘Mariëngaarde is het culturel

Marie-Cécile Moedrijk poseert voor haar indrukwekkende boekenkast.
De bel gaat. ,,O dat zal de man van de
Spar zijn met mijn boodschappen”. Ze
zoeft in haar elektrische rolstoel over de
glanzende eiken vloer richting voordeur.
Inderdaad. Even later worden de boodschappen in de keuken gezet en haalt de
boodschappenbrenger zijn pinautomaatje
te voorschijn. Het duurt even maar na
een paar haperingen komt het toch nog
goed. Marie Cécile Moerdijk drukt haar
pincode in en bedankt de man voor het
afleveren van haar spulletjes. ,,Sorry voor
deze onderbreking”, verontschuldigt zij
zich.
Kort na het verschijnen van de vorige
wijkkrant belt Marie Cécile Moerdijk op.
Zij heeft twee stukjes getikt, die misschien wel in de wijkkrant opgenomen
kunnen worden. Of zij die stukjes mag
opsturen. Een paar dagen later valt haar
brief in de bus met een sierlijk geschreven vriendelijk briefje. ,,Fijn dat ik u aan
de lijn had. Uw vorige uitgave heeft me
zó geïnspireerd dat ik meteen aan de
slag ging. Als het U bevalt mag ik dat
graag horen. Ik vind het tijdschrift klasse
hebben en groet U en de Uwen”.
Bij de brief een kort felicitatierijmpje in
verband met het vijfjarig bestaan van
de Spar-supermarkt en een wat langer

gedicht, een ode aan Mariëngaarde. Het
stukje over de Spar hebben we bij de ingezonden brieven geplaatst, de ode aan
Mariëngaarde staat naast dit verhaal afgedrukt. Wij bellen dat we beide stukken
in de wijkkrant zullen plaatsen en worden
onmiddellijk uitgenodigd om een praatje
te komen maken in haar appartement in
Mariëngaarde.
Pareltje
De 91-jarige zangeres, schrijfster en radiomaakster is één van de eerste bewoners van het monumentale appartementencomplex Mariëngaarde. ,,Ik woonde
hiervoor in een groot huis in Lommel. Het
lopen ging steeds moeilijker en ik kwam
in een rolstoel terecht. Kennissen zeiden dat ik naar een appartement moest
verhuizen. Via mijn broer Carlos, die in
Tilburg aan het Conservatorium verbonden was, en een neef hoorde ik van de
plannen die TBV had met Mariëngaarde.
Het moest een plek worden waar oudere
kunstenaars zelfstandig kunnen wonen
en creatief bezig kunnen blijven Er zijn
hier riante ateliers en we hebben een
kapel voor bijeenkomsten, voorstellingen
en concerten. Ik noem Mariëngaarde altijd het culturele pareltje van de Tilburgse

Foto: Ruud Erich
Bouwvereniging.”
Corona liet in Mariëngaarde sporen achter. Al meer dan een jaar vinden er geen
openbare activiteiten plaats. Een van de
ateliers was omgetoverd tot een sfeervol
Eetelier waar je terecht kon voor een
drankje en een hapje in een bijzoindere
sfeer. De initiatiefneemster is er helaas
mee moeten stoppen.
,,Ik heb vreselijk geboft. Omdat ik één
van de eerste bewoners was kon ik nog
kiezen. Mijn oog viel meteen op deze
voormalige eetzaal. Ik heb nu 120 vierkante meter ruimte, een keuken, zitkamer, badkamer, slaapkamer en nog een
werkkamer. Alles gelijkvloers, nergens
drempels. Ik kijk uit op de prachtige binnentuin en ik kan in de zomer zelfs vier
deuren open zetten.”
Centraal in de woonkamer staat een fors
bureau en aan dat bureau brengt zij veel
tijd door. ,,Ik kan me nog prima redden,
alleen het koken vanuit een rolstoel is
lastig. Vandaar dat ik zo blij ben met onze
supermarkt op het Mortelplein. Daar kun
je heel veel kant-en-klaar maaltijden bestellen. Dat is echt ideaal.”
Tot voor een jaar ontving zij hier ook nog
groepjes van ongeveer twintig mensen.
Dan vertelt zij over haar avontuurlijke
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ulturele pareltje van de Tilburgse Bouwvereniging’
Mariëngaarde
Wie weet waar de stal stond waar Maria haar kindje baarde
nadat ze niet met Jozef maar met een echte engel paarde?
Die dag dat de donkere hemel met talloos sterren opklaarde,
en zich in de die stal steeds meer herder aan herder schaarde
en zelfs ook een hele muzikale die meteen prachtig gitaarde
voor Maria die tóen al kunstenaars om zich heen vergaarde.
Zij kreeg ook beeldige geschenken van hele grote waarde
en ze bedacht hoe alles nu héél anders zou worden op aarde.
Want toen Jezuke bleef groeien en ook elk jaar groter verjaarde
en zijn moeder Maria toch nieuwsgierig de toekomst in staarde
gebeurde het dat ze zomaar opeens stomverbaasd ontwaarde:
O o! Deze stal staat in Zorgvlied waar alles zo rijk is van waarde!
En toen de commercie dit slim vertaalde naar winst en huurwaarde
vestigde zich in die mooie stal meteen menig kunstzinnig bejaarde
waardoor er zich rap muziek aan de beeldende kunst schaarde.
Zo werd toen Zorgvliedse stal tot een nog onge-evenaarde
En Maria ook vermaard als meest kunstzinnige moeder op aarde.
Natuurlijk is toen die stal ook naar haar genoemd: Mariëngaarde!
Marie-Cécile Moerdijk
leven. Drie keer getrouwd, drie keer
na ongeveer drie jaar haar echtgenoot
verloren, een dochter die op een totaal
afgelegen plekje in Spanje woont, haar
geboorteplaats Zuiddorpe op Zeeuws
Vlaanderen en alle andere plekken waar
zij nog meer gewoond heeft, zelfs in
Venezuela. Over alle concerten en voorstellingen die zij gaf.
,,Ik had geen manager, ik regelde alles
zelf. In veel steden heb ik voorstellingen
georganiseerd voor scholieren. Ik belde gewoon naar de burgemeester en
zei dat ik de plaatselijke gymzaal nodig
had voor een volksliedfestival. Maar
wel gratis. Vaak zaten er dan een paar
duizend scholieren. Aan de hand van
allerlei volksliedjes vertelde ik hun over
de geschiedenis van Nederland en ik liet
ze volop meezingen. En ‘s avonds deed
ik nog een soortgelijke voorstelling maar
dan voor de volwassenen.“
Huiskamerconcerten
Het meest bekend is zij vanwege haar
huiskamerconcerten. ,,Dat is heel toevallig ontstaan. De toenmalige Commissaris
van de Koningin Dries van Agt belde mij
op of ik mijn monumentale boerderij in
Leende een voorstelling wilde verzorgen

voor de nieuwe Engelse ambassadeur.
Liefst ook met wat Brabantse liedjes Dat
werd een groot succes. Eerst kleinschalig
maar later stonden er 140 stoelen klaar.
In totaal heb ik ongveer 224.000 bezoekers thuis ontvangen”.
Anekdotes
Ze komt niet uitverteld, de ene na de
andere anekdote. Over de 35 boeken die
zij schreef, over de tientallen elpees die
zij vol zong in ruim veertig verschillende
talen, over het radioprogramma dat zij
twintig jaar lang verzorgde en over de
onderscheidingen die zij ontving. De
ridderorde in Nederland, de Chevalier
d’Arts in Frankrijk. ,,Maar de mooiste
onderscheiding was Het Lieverdje. Dat
werd georganiseerd door de Amsterdamse kranten. Lezers moesten kiezen welke
voorstellingen zij het leukste hadden
gevonden. Jaap van Zweden ontving een
Lieverdje voor de klassieke muziek en
ik voor de lichte muziek. Dat is echt een
onderscheiding van de hele Amsterdamse bevolking”.
Tijd om afscheid te nemen maar pas
nadat we beloven dat wij zeker nog een
keer terugkomen om verder te praten.
Tekst: Ruud Erich
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Rogier Monsieur nieuwe kunstcoördinator Mariëngaarde

Rogier Monsieur is aan de slag gegaan als nieuwe coördinator van het Kunstcluster Mariëngaarde.
De kartrekkers van het Kunstcluster
Mariëngaarde, Helma en Peter Keijzers
en Joop Biegelaar, hebben een tijdje
geleden hun taken neergelegd. De medebewoners zijn hen erg dankbaar voor
hun enthousiasme en inzet, waarmee
prachtige voorstellingen en leuke en interessante activiteiten in kapel, werkplaats
en salon hebben kunnen plaats vinden.
Daarnaast gaat ook veel dank uit aan
alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt
hebben.
Na een tijd van rust, enerzijds gedwongen door Corona en anderzijds noodza-

kelijk voor reflexie over de toekomst van
het Kunstcluster, heeft het Stichtingsbestuur van Mariëngaarde een nieuwe manager voor het Kunstcluster gevonden in
de persoon van Rogier Monsieur. Op de
foto staat hij afgebeeld in zijn kantoortje
in Mariëngaarde.
Conservatorium
Rogier Monsieur heeft als saxofonist
en docent muziek gestudeerd aan het
Brabants Conservatorium (het huidige
Fontys Hogeschool van de Kunsten) en
hij werkt als vakleerkracht muziek op

een basisschool. Daarnaast leidt hij twee
orkesten, een harmonieorkest en een
blaasgroep met zang.
Ook is hij opnameleider van een opnamestudio en speelt hij in het Kessels Saxofoonkwartet en in de Tilburg Bigband.
Rogier’s wens voor Mariëngaarde is dat
het een plek kan zijn waar de kunst in
harmonie stroomt en waar ieders kwaliteiten kunnen floreren.
Samen met Rogier kijken de bewoners uit
naar de tijd na Corona, wanneer de deuren van het Kunstcluster weer geopend
mogen worden.

Ledeboerstraat 22
5048 AD Tilburg
 + 31 (0) 13 467 05 26
 info@nouwens-verhuizingen.nl
www.nouwens-verhuizingen.nl

THUIS IN
ZORGVLIED

Verhuizen en meer……..

Wijkkrant van, voor en door inwoners van Zorgvlied

Specialist in het betaalbaar en zorgeloos
verhuizen van senioren, alleenstaande
en hulpbehoevende mensen.

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 verzorgen uw complete verhuizing!
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Klim-beuk van 20 meter

KORT NIEUWS
Het is KBO Petrus en Paulus gelukt een
optie te nemen op een verblijf in het
Middeleeuwse vestingstadje Ootmarsum.
Iets voor u? We gaan naar Ootmarsum
in de week van de ‘Siepelmarkt’: een
kunstmarkt met oude ambachten, muziek
en dans, een boerenbruiloft en vele
andere activiteiten. We overnachten in
het Stadshotel op de plaats waar vroeger
de gracht rondom het centrum lag.
De reis naar Ootmarsum van 9 tot 13
augustus gaat definitief door, mits de
coronamaatregelen het toestaan. We
hebben 40 deelnemers. U kunt zich nog
opgeven. Informatie: Berry Wagener
kbopenpactiviteiten@gmail.com of
telefoon 06-24173268). De reis is ook
toegankelijk voor niet-leden van de KBO.

INGEZONDEN
BRIEVEN
Bart-apart
Vijf jaar geleden ging een zekere Bart
in ons Zorgvlied met een Spar van start.
Sindsdien was men hier nooit meer
benard:
want we hadden onze eigen supermart.
Met heel zijn zorgzaam hart
zorgt Bart zelfs voor levering à-la-carte,
Echt klasse als op de beste supermart!
Proficiat Bart, jij bent Zorgvlieds Bartapart!
Marie-Cécile Moerdijk

Zwembad
Samen met partner Xpect Primair werkt Kinderstad Tilburg op de lokatie
Christoffel aan vergroening van de wijk. Inmiddels is er een unieke
buitenspeelplaats voor BSO- en schoolkinderen ontstaan waar echt iets te
ontdekken valt. Van een les in de buitenlucht tot klimmen in deze onlangs
geplante twintig meter hoge beukenboom. Foto: Servicebureau Kinderopvang

Betaald parkeren in twee wijken
die grenzen aan Zorgvlied
De gemeente gaat binnenkort in twee
gebieden die grenzen aan Zorgvlied
betaald parkeren invboeren. Dat zou
mogelijk gevolgen kunnen hebben voor
straten in Zorgvlied die dicht bij deze
twee gebieden liggen, met name in de
Burgemeestersbuurt.
Vanaf 1 mei wordt in een deel van de
De Reit/Bredaseweg betaald parkeren
ingevoerd. Aan de Ringbaan West
wordt een parkeerterrein achter een
appartementencomplex ook toegevoegd

aan het gbeid waar betaald parkeren
geldt. Verder is de gemeente bezig met
voorbereidingen om per 1 juli in een deel
van Korvel/Westend betaald parkeren
in te voeren. Mogelijk kan dat overlast
in Zorgvlied bezorgen. Verwacht wordt
dat het mee zal vallen omdat mensen
die hun auto gratis in Zorgvlied gaan
parkeren een flink eind moeten lopen. De
Ringbaan West vormt ook een barrière.
De gemeente houdt de zaak in de gaten
en neemt eventueel maatregelen.

Gelezen op Facebook
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Het waren dertien stille maanden in de Back
Als je zelf in de redactie van Thuis in
Zorgvlied zit en je wordt gevraagd om
als beheerder van wijkcentrum de Back
terug te blikken op het afgelopen jaar,
kun je dat natuurlijk niet weigeren. Het
werd geen terublik op twaalf maar op
dertien maanden.
De intentie was dit te doen zonder een
klaagzang over corona te beginnen. Al
schrijvende en terugkijkend op het afgelopen jaar blijkt dit een onmogelijke klus
te zijn. In wijkcentrum de Back is de deur
helaas vaker dicht dan open en heerst de
stilte. Heel jammer voor alle bezoekers
en vrijwilligers van de Back, die zoals
iedereen liever naar buiten gaan en
mensen ontmoeten om hun hobby uit te
oefenen.
Activiteiten en plannen worden op de
lange baan geschoven om op een later
tijdstip plaats te vinden. De kosten zijn
zover als het kan teruggeschroefd om
een zo lang mogelijke adem te hebben
en zo snel mogelijk weer open te kunnen.
Tot zover alle kommer en kwel. ,,Valt er
dan helemaal niets positiefs te melden?”,
vraagt u zich vast af. Dat de Back na dertien zeer magere maanden nog steeds
overeind staat en geen acute problemen
heeft is iets waar wij trots op kunnen zijn.
Als betrokken burgers weten we met veel
werk en enthousiasme toch maar mooi
een pand in leven te houden. Dit is zeer
zeker ook dankzij clubs en verenigingen
die ondanks alles hun huur deels door
blijven betalen. Een noodzaak omdat
overheidssteun voor onze accommodatie
uitblijft.
De stilte is een enkele keer verbroken
voor belangrijke zaken. In eerste instantie
is een groot aantal wijkbewoners tegen

Slechts één normale dag in dertien maanden in de Back: op 17 maart kwamen
ruim 1500 mensen hun stem uitbrengen in het wijkcentrum.
Waar mogelijk kijken wij altijd of er weer
activiteiten plaats kunnen vinden. Met
name voor kwetsbare groepen zijn er
uitzonderingen. Dit betekende dat de
creatieve dagbesteding voor mensen met
een beperking en de remedial teaching
door het nemen van voorzorgsmaatregelen toch plaats konden vinden. Inmiddels
kan de dansschool buiten in een tent
lesgeven mits het weer het toestaat. Zo
langzamerhand komt er weer een sprankje leven in de Back.
de griep gevaccineerd. In overleg met de
huisartsen bleek de Back een uitstekende locatie om Corona-proof de mensen
te vaccineren.Achteraf gezien bleek dit
een hele goede generale repetitie omdat
er enkele maanden later wederom in de

Back gevaccineerd wordt door de huisartsen maar nu tegen corona. De eerste
belangrijke stappen richting de ‘normale
samenleving’ zijn gezet.
Traditioneel was de opkomst tijdens de
verkiezingen weer groot. Ruim 1500
mensen zijn langs geweest om hun stembiljet in de bus te deponeren waarmee
Zorgvlied haar politieke betrokkenheid
weer heeft getoond.
Vooruit kijkend naar de toekomst is het
belangrijk dat wij zo snel mogelijk en zonder beperkingen weer op kunnen starten.
De verwachting dat dat ook kan gebeuren, durven we nog niet uit te spreken.
Wij hopen in ieder geval iedereen zo snel
mogelijk weer te zien.
Tekst: Bart Stenders

Echtpaar Janmaat draagt tandartspraktijk over
Tandartsechtpaar Janmaat-Massink stopt
na bijna 40 jaar de praktijk aan het Burgemeester van de Mortelplein in Tilburg
Elma Janmaat-Massink en haar echtgenoot Hans Janmaat dragen de praktijk
over aan tandarts Marloes Joosen-Van
der Spek. Hans Janmaat blijft de komende tijd nog werkzaam in de praktijk.
Het echtpaar Janmaat nam in 1982 de
praktijk over van, de toen recent overleden, tandarts Claassen. De praktijk was
gevestigd in een groot wit pand, aan het
Piusplein, midden in het centrum. Sinds
2004 werkte het echtpaar Janmaat in het
voormalige Rabobank-pand aan het voor
velen bekende en aan de karakteristieke
betonnen bogen herkenbare, Burgemeester van de Mortelplein. Leuk detail
is, dat deze bogen een prominente plaats
innemen in de huisstijl, die de nieuwe
praktijkhouders zullen gaan voeren.
Het was een lastig dilemma. Wanneer
stop je als je al 39 jaar je eigen praktijk

hebt? Elma Janmaat: ,,De belangrijkste
voorwaarde om onze praktijk over te dragen, was dat de zorg voor onze patiënten
op gelijke wijze door zou gaan. Ik wil
geen onderdeel worden van een grootschalige praktijk. Het is niet nodig om alle
disciplines zelf in huis te hebben, als je
weet hoe je de patiënten voor specifieke
zaken kunt verwijzen. Dat heeft altijd
goed gewerkt. Ook wil ik graag dat de
medewerkers die samen met mij gewerkt

hebben aan de zorg van mijn patiënten
zich prettig voelen in een vernieuwde
praktijk.”
Marloes Joosen is al elf jaar als tandarts
werkzaam. Zij studeerde in 2010 af als
tandarts in Amsterdam en sindsdien heeft
zij veel ervaring opgedaan in praktijken
in Zoetermeer, Lansingerland, Leiderdorp, Sassenheim, Breda, Tilburg en het
Amphia Ziekenhuis Breda. Zij wil de praktijk voortzetgten als persoonlijke kleinschalige praktijk, waar ruimte is voor een
praatje maar wel met hoogwaardige tandheelkunde en veel aandacht voor preventieve zorg vanaf de jongste leeftijden.
Daarnaast is de doelstelling om het bezoek altijd aangenaam te maken. Een
muziekje op de achtergrond en een kussentje waardoor patiënten comfortabeler
in de stoel liggen. Tandarts Janmaat blijft
nog een jaar in de praktijk werkzaam.
Meer informatie: www.mondzorgtilburgwest.nl.
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Kostelijk nieuw boek van Frank van Pamelen

ZORGVLIED NATUURLIJK

Op de vleugels
van de wind
Het is 5 juni 1997, halfelf ‘s avonds. Het
schemert al flink. Ik sta in mijn achtertuin
met de verrekijker in de lucht te turen.
Dat doe ik al vanaf 10 uur, zodat ik lamme armen begin te krijgen. Maar ik houd
vol. Wat is nu zie, zie ik voor het eerst,
en zou tot op de dag van vandaag eenmalig blijven. Hoog ik de lucht vliegen
zo’n veertig gierzwaluwen, met blote oog
niet te zien, met de verrekijker niet meer
dan minuscule ankertjes. Onder een luid
krijsen en elkaar najagend waren ze aan
hun langzame klim begonnen. Haast
eindeloos hadden ze grote ronden gevlogen, eerst laag, dan weer hoger, dan
ineens weer laag. Het was haast tergend.
Maar ik moest en zou het een keer in
mijn leven zien, dat er vogels bestaan die
niet op de grond, in een boom, of in een
gebouw de nacht doorbrengen, maar in
de lucht.
Ze gaan hoger en hoger, ik kan ze niet
meer horen. De zon die al lang niet meer
op de aarde schijnt werpt nog een flauwe gloed op de vogels. Ze gaan steeds
dichter op elkaar vliegen, en dan, als ze

weinig meer dan stippen in de kijker zijn,
wordt hun vlucht rustiger, ze cirkelen niet
meer. In slagorde schommelen ze met
een ondiepe snelle vleugelslag, de koppen in de zuidoostelijke wind, die daar op
grote hoogte waait. Slechts af en toe – op
initiatief van een of twee vogels – wentelt
de groep even naar een nieuwe positie
waar ze nog comfortabeler op de wind

Energieadvies
op maat

rusten. En zo drijven ze de nacht in.
Deze hoogvliegers zijn onvolwassen vogels, nog zonder nestplaats. De oudere
vogels slapen op het nest. De volgende
morgen scheerden de jonge gierzwaluwen weer als vanzelfsprekend tussen de
andere vogels, alsof ze niet weg waren
geweest.
Evengoed verdwijnen alle gierzwaluwen
jaarlijks in augustus ongemerkt uit ons
land. Om het jaar daarop, begin mei
zomaar ineens weer krijsend rond onze
kerktorens te vliegen. Op 23 april had ik
al een voorproefje. Als ik niet naar die
hoog boven de Regte Heide zwevende
buizerds had staan turen, had ik de drie
zwijgzaam scherende gierzwaluwen over
het hoofd gezien. Vroege vogels, die nog
op reis waren. Inmiddels, nu het wijkblad
op de matten gevallen is, hebben ze alle
hun plek gevonden.
In onze winter suisden zij door de blauwe
lucht van zuidelijk Afrika. Daar hadden
ze nog wel een mysterie achtergelaten.
Want waar slapen ze in hun wintergebied, waar ze immers niet nestelen? Juist
ja, in de lucht. In al die maanden hebben
ze niet naar het aardse getaald. Want
gierzwaluwen behoren de hemel toe.
Tekst en foto: Piet J. van den Hout

Optie 1: Stel je
vraag telefonisch
We zijn elke werkdag bereikbaar van
13 tot 17 uur en zijn met 10 adviseurs.

speciaal voor Tilburg

Telefoonnummer: 088-00 62 013.

Optie 2: Een online
check van jouw huis
De eigen bijdrage voor deze online check is
€20 (voor een advies ter waarde van €90).
Vraag een online check aan via:
www.aandeslagmetjehuis.nl

ges,
Marc Vint r Tilburg
seu
vi
d
a
ie
g
er
En

Optie 3: Een bezoek aan huis
voor een onafhankelijk advies

Hallo, ik ben Marc Vintges
Vintges, energieadviseur voor
Tilburgse huiseigenaren die een bijdrage willen
leveren aan klimaatverbetering tegen de opwarming van
de aarde. Wil je bewuster omgaan met je energieverbruik? En daarbij het comfort van je huis vergroten?
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van
jouw huis via de drie opties hiernaast:

De eigen bijdrage voor deze live check is €65
(voor een advies ter waarde van €210).

In samenwerking met:

Meer weten wat wij doen? Kijk op:
www.energiefabriek013.nl
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Terugblik op een jaar corona in Zorgvlied Zuid
In diverse straten heb ik mezelf bij jullie
voorgesteld als buurtondersteuner in
Zorgvlied Zuid, met daarbij het aanbod
contact met mij op te nemen bij behoefte
aan een gezellig/goed gesprek, bij kleine
of grote vragen, bij kleine of grote zorgen
over jezelf, een ander of de buur waarin
je woont.
Een aantal bewoners hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ik ben dan
ook met fijne bewoners in contact mogen
komen en samen met hen het één en het
ander kunnen betekenen.
Je kunt hierbij denken aan financiële
hulpvragen, zorghulpvragen, behoefte
aan contact, een gesprek, hulp bij de
kinderen etc.
Soms ging ik eenmalig bij iemand op
huisbezoek, soms veelvuldig. En regelmatig verliep contacten zonder directe
hulpvraag via Facebook en whatsapp.
Ook via het online spelletje wordfeud heb
ik mooie nieuwe contacten opgedaan. Is
dit ook jou spel. Nodig mij gerust uit.
Uit gesprekken bleek dat het goed gaat
met de bewoners in Zorgvlied Zuid. Ook
nu met corona. Ze hebben zelf een netwerk, soms klein en soms groot, die hen
helpt op de been te blijven. Ook kreeg ik
telefoontjes van mensen die het niet prettig vonden om de deur te openen, maar
wel wilde vertellen dat ze dankbaar waren dat ik in de wijk aanbel om te kijken
hoe het gaat met de mensen.
Ik ben dankbaar met de opgedane
contacten en ik hoop deze op te blijven
doen. Ook mede door het starten van het
wijkonderzoek. Samen met een groep
studenten zijn we in gesprek gegaan met
buurtbewoners uit Hugo de Grootstraat,
van OldenBarneveldstraat, Jan de
Witstraat en Heinsiusstraat. Dit heeft
geleid tot mooi, emotionele gesprekken.
Soms thuis, soms aan de voordeur. Sommige mensen kozen ervoor het formulier

zelfstandig in te vullen. Onze voorkeur
en interesse gaat uit naar een gezellig
gesprek. We gaan door totdat we alle
straten in Zorgvlied Zuid hebben gehad.
Maar ook door samen te wandelen in
de wijk. Al snel werd duidelijk dat elkaar
ontmoeten ontzettend belangrijk is en
blijft. Dit initiatief is gestart door student
Marije en is overgenomen door student
Koray. Twee keer per week wordt er gestart vanuit de Back. Je hoeft je niet van
tevoren aan te melden. Iedere maandag
van 14.00 tot 15.00 uur en iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. Wandel
je mee, dan kunnen we elkaar ontmoeten
en leren kennen.
In de week van de eenzaamheid heb ik in
samenwerking met de zorgpartners uit de
wijk pakketjes afgegeven. Ook hier waren
mensen dankbaar dat ze niet vergeten
worden. Ook hier zijn mooie gesprekken
ontstaan.
Een groot gedeelte van de wijk is zelf
in beweging gekomen om het kruispunt
bij basisschool de Christoﬀel veiliger te

maken. Het initiatief hierin is genomen
door buurtbewoner Henk van Stel. Kleine
veranderingen zijn reeds gerealiseerd,
straks bekijken wat er op lange termijn
aangepakt moet worden.
Met kerst heb ik kerstpakketten mogen
uitdelen. Mensen waren aangenaam
verrast. Is dit voor mij? Nu heb ik ook
eens iets voor mijzelf om onder de boom
te leggen! Waar heb ik dit aan verdiend?.
Ook hier leverde het mij weer hartverwarmde gesprekken op.
Ook de vrouwenraad heeft niet stil gezeten. Ruim 30 verwenpakketjes hebben
sde leden van de Vrouwenraad aan vrouwen in de wijk uitgedeeld op internationale vrouwendag!
Ook zijn mijn contacten met andere organisaties toegenomen, waarin we samen
gezinnen hebben kunnen ondersteunen
en dit nog steeds doen. Ook met de huisartsen, waardoor diverse bewoners nu
regelmatig een bezoekje krijgen van de
stagiaires van ContourdeTwern.
Tekst: Pascalle de Groot

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:
Locatie:
Tijd:
Contact:

Middelbare scholieren op alle schoolniveaus vanaf klas 1 t/m klas 6
Schout Backstraat 41 Tilburg, gebouw Kindcentrum Christoffel
basisschool
Maandag- t/m donderdagavond van 18:30 tot 20:30 uur. Je kunt je
opgeven voor één of meerdere avonden
Sylvie Willekens 06-13457772
Ad van den Elshout 06-39489094
Zie ook:
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Wat doen al die groene scootertjes in Zorgvlied?

Je komt ze overal tegen in de wijk Zorgvlied, die felgroene deelscootertjes van GO Sharing, maar vooral in de omgeving
van de Baroniebaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat GO Sharing nog geen vergunning van de gemeente heeft
voor de wijk De Blaak. Dus daar mag je wel op een scootertje rijden maar je mag ze er niet achterlaten. Overigens gelden
voor het parkeren van de deelscooters dezelfde regels als voor particuliere scooters. GO Sharing zegt op te treden tegen
foutparkeerders. Na een eerste waarschuwing volgt een boete van 50 euro. Als iemand voor de derde keer betrapt wordt,
verwijdert GO Sharing de booswicht uit het systeem verwijderd.
Foto: Ruud Erich

GEZONDE MAALTIJD THUISBEZORGD
IN ZORGVLIED
Samen • Vertrouwen • Authentiek • Kwaliteit

WIJ ZIJN MAAL5

• Kinderdagverblijf
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang

Dagelijks koken wij een verse
maaltijd boordevol groenten en
zonder toevoegingen, gewoon
zoals 'vroeger'.

5 MAAL PER WEEK

A

B

Staat er iedere dag een nieuw
gerecht op het menu. 1 keer
per week vegetarisch eten?
Daarvoor bereiden wij een
wekelijks wisselend gerecht.

Bel voor een
vrijblijvende
kennismaking:

VERS
OVENMAAL

013 - 208 65 00

De maaltijd hoef je alleen nog
even op te warmen in de oven.
Bestellen doe je op
www.maal5.nl en selecteer een
bezorgtijd of haal het zelf af bij
een van onze pickup points.

€9,50 PER MAALTIJD

Heb je vragen? neem dan contact op:
06 - 478 922 76 of info@maal5.nl

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