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Gemeente wil parkeren op de stoep beter regelen

Als het aan de gemeente Tilburg ligt, komt er een eind aan het parkeren op de trottoirs in de Burgemeestersbuurt op
plaatsen waar dat niet noodzakelijk is.
Foto: Peter van Elsacker

Onrust over parkeerplan
in Burgemeesterbuurt
De plannen van de gemeente om aan het
parkeren op een aantal plaatsen in de
Burgemeestersbuurt een eind te maken
zorgen voor de nodige onrust in dit
gedeelte van Zorgvlied.
Het aanpassen van de parkeermogelijkheden heeft alles te maken met de
herinrichting van vrijwel alle straten in de
Burgemeestersbuurt. Dat is noodzakelijk
omdat voor 1 januari 2024 in de meeste
straten de gasleiding moet worden
vervangen
Volgens de gemeente zullen de straten
in de Burgemeestersbuurt zodanig
heringericht worden dat er straks nog
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steeds geparkeerd kan worden zoals dat
in de huidige situatie gebeurt. Alleen in
straten waar de aanwezige parkeerdruk
niet zodanig is dat er op het trottoir
geparkeerd moet worden, zal dat niet
meer mogelijk zijn. Verder worden de
woonstraten zodanig ingericht dat de
wijze waarop nu geparkeerd wordt,
mogelijk blijft. In smalle straten waar de
parkeerdruk hoog is en waar geen ruimte
is om op de rijbaan te parkeren komen
parkeervakken of parkeerstroken half of
geheel op de trottoirs.
Zie pag. 9: Bomen blijven maar asfalt
verdwijnt in de Burgemeestersbuurt.
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COLOFON

RECEPT

Kerstmis met varkenshaas
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Varkenshaas met zoete saus, prei en
aardappelpuree met knolselderij
Wanneer er meer mensen komen eten,
zoek ik altijd een manier om zoveel
mogelijk in hun gezelschap te zijn en
zo kort mogelijk in de keuken te staan.
Meestal lukt dat wel. Tijdens de maand
december vieren wij Sinterklaas,
Kerstmis en de jaarwisseling met ons
gezin of vrienden. Soms een combinatie
van beide. Soms met een hele club
mensen die allemaal een gerecht
verzorgen. Het volgende menu, of een
onderdeel ervan staat bij een van deze
gelegenheden zo goed als zeker op tafel.
Wanneer je het ook wil maken, moet
je zelf de te gebruiken hoeveelheden
een beetje uitknobbelen. Afhankelijk
van het aantal eters. Soepje of kleine
winterse salade vooraf, lekker taartje als
nagerecht kunnen een aardige aanvulling
zijn.
Wat heb je nodig?
Varkenshaas, spekjes, rozijnen, appelsap, sjalotje, kersen- of bramenjam,
bakboter, tijm, wat juspoeder, aardappelen, knolselderij, peterselie, mosterd,
peper, zout, boter en wat melk, prei,
boter, kippen-bouillonblok, tijm.
Maak de prei goed schoon door hem in
de lengte een stukje in te snijden, hem
open te houden en onder de kraan af
te spoelen. Eerst natuurlijk een stukje
van de onderkant, lelijke bladeren en
de bovenste donkerdere stukken eraf
snijden. Snijd stukjes van vijf centimeter.
Neem een pannetje waarin je ze tegen
elkaar rechtop klemt. Laat er ongeveer
een centimeter water bij lopen, verbrokkel
een kippenbouillonblok ertussen, leg een
flinke klont boter erop. Dan flink wat tijm,
droog of vers. Laat staan tot een minuut
of twintig voor je het eten wil serveren.
Schil de aardappelen en snijd ze in kleine
stukken. Doe dat ook met de knolselderij.
Water en wat zout erop en kook ze
gaar. Giet af, stoom ze droog. Verwarm
ondertussen wat melk en giet dat samen

met een klontje boter bij de aardappelen.
Stamp mooi fijn met een stamper, ook
nog even met een grote vork. Voeg naar
smaak mosterd, peterselie, zout en peper
toe. Schep de puree in een ovenschaal,
bedek met vlokjes boter of sprenkel
er wat olijfolie over. Zet opzij tot dertig
minuten voor het eten.
Week de rozijnen in appelsap, witte wijn
kan ook. Bak de spekjes in heel klein
beetje boter ongeveer vijf minuten uit.
Voeg de rozijnen met vloeistof toe. Laat
vijf minuten pruttelen. Snijd de sjalot in de
lengte doormidden en snijd beide helften
in dunne schijfjes. Voeg bij de spekjes
met rozijnen en laat weer vijf minuten
pruttelen. Flinke eetlepel jam erbij.
Roer er eventueel een schep juspoeder
doorheen en voeg wat water toe. Dat is
niet per se nodig omdat de jus die je krijgt
na het braden van de varkenshaas er ook
nog bij gaat. Bewaar tot je de maaltijd
definitief klaar gaat maken.
En dan……
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Plaats de schaal met puree dertig
minuten in de oven. De warmtebron
onder het pannetje met de prei kan, na
tien oventijd voor de puree, hoog aan, tot
de boel kookt en dan meteen heel laag.
Na kwartier warmtebron uit en in vloeistof
laten staan.
Smelt ondertussen een klont boter tot hij
niet meer bruist. Leg de varkenshaas erin
en laat op hoog vuur tien minuten om en
om bakken. Daarna nog vijf minuutjes
op laag vuur. Leg de varkenshaas op
een snijplank en snijd er mooie plakjes
van. Voeg de jus ervan bij de spekjes
en rozijnen. Haal de puree uit de oven,
stort de saus op een grote schaal, leg de
plakjes varkenshaas er achter elkaar op.
Giet de prei voorzichtig af en leg de
rolletjes op een schaal.
Omdat alles goed was voorbereid sta
je uiteindelijk maar een half uurtje in de
keuken.
Tekst: Kristel Stoffels

Email: redactie@zorgvliedtilburg.nl
De volgende wijkkrant verschijnt op
28 januari 2022. Kopij voor die krant
insturen uiterlijk op 18 januari 2022.
Adverteren? Graag! Een mailtje naar de
redactie en je ontvangt alle informatie.
Mis niks. Kijk ook regelmatig op de site
van de wijkvereniging Zorgvlied:
https://www.zorgvliedtilburg.nl

OPROEP
WIJKVERENIGING
ZORGVLIED IS OP
ZOEK NAAR EEN

PENNINGMEESTER
0nze penningmeester verhuist naar
een andere wijk en treedt helaas
terug. Daarom zijn wij op zoek naar
een nieuwe penningmeester voor
Wijkvereniging Zorgvlied.
Naast het deelnemen aan de
bestuursvergaderingen en het
meebepalen van het beleid, zijn de
taken en verantwoordelijkheden:
het voeren van de administratie en
het opstellen van de jaarrekening
en begroting(en).
Mail je belangstelling met
telefoonnummer naar secretariaat@
zorgvliedtilburg.nl en dan wordt er
contact met je opgenomen.
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IK VOEL ME THUIS IN ZORGVLIED
Meltem Tekes studeert pedagogiek en loopt srage op ‘haar’ Christoffelschool

‘De juf kwam bij ons eten, wát was ik trots’

Meltem Tekes: ,,Ik ervaar dat er verschil is tussen de verschillende delen van de wijk. Oorzaken zijn makkelijk te vinden
maar oplossingen misschien ook wel.
Foto: Peter van Elsacker
Meltem Tekes (21) woont aan de Van
Limburg Stirumlaan op nummer 137.
In dat huis is ze ook geboren en ze
woont er nog steeds met haar vader,
moeder en oudere broer en zus. Haar
moeder is in Nederland geboren en haar
opa en oma hebben heel lang, tot ze
naar een appartement verhuisde, in de
Heinsiusstraat gewoond.
De woonomgeving vindt ze heerlijk,
lekker groen, fijne winkels in de buurt en
het is haar opgevallen dat er echt werk
gemaakt wordt van het steeds mooier en
groener maken van de wijk.
Wandelpad
,,Neem nou dat wandelpad midden
over het Mortelplein, de bankjes daar
waar mensen ook echt gebruik van
maken. De Friezenlaan is ook zo leuk
en groen geworden met die speelplek
samengesteld uit boomstammen en
stenen. Het Christoffelbosje is ook al een
verrijking. Het is ook prettig dat oudere
mensen nu in onze wijk kunnen blijven
wonen, in het nieuwe flatgebouw naast
De Spar.”
Meltem voelt zich ook veilig in de wijk en
vindt het prettig dat er, wanneer dat nodig
is, door middel van verlichte tekstborden
door de politie wordt gewaarschuwd voor
bijvoorbeeld inbrekers.
,,Ik ervaar wel dat er verschil is tussen
de verschillende delen van onze
wijk en zou zo graag zien dat er bij
bepaalde gelegenheden meer een
eenheid was. Oorzaken zijn makkelijk

te vinden maar oplossingen misschien
ook wel. Misschien zijn er mensen uit
de verschillende gebiedjes in onze
wijk over te halen om plaats te nemen
in het bestuur van de wijkvereniging
of in de redactie van de wijkkrant. Dat
zou zomaar een prettig effect kunnen
hebben.”
Meltem is heel blij dat er inmiddels
ouders van ‘allerlei pluimage’ samen
surveilleren bij de school.
,,Op de Cristoffelschool heb ik altijd
meegedaan aan het kerstdiner, de
lichtjestocht en zo meer, ook al vierden
we thuis geen Sinterklaas en Kerstmis.
Ook werd er aandacht besteed aan
andere feesten zoals het Suikerfeest.
Het was heerlijk op de Christoffelschool.
Ik heb pas nog een praatje gemaakt met
juffrouw Astrid die destijds mijn kleuterjuf
was en bij de kinderen uit de kleuterklas
thuis kwam lunchen. Dat was fijn, ik was
zo trots, ik ben dat nooit vergeten.”
Streetdance
Ook aan het wijkcentrum bewaart ze
warme herinneringen. Ze ging er naar
streetdance, verdiende er haar eerste
zakcentje. ,,We moesten met een hele
groep in de hele wijk rotzooi opruimen en
opprikken. Heerlijk vond ik dat.”
Meltem is pas 21 jaar maar heeft er al
een hele carrière opzitten als het op
studeren en doorzetten aankomt. Na de
Christoffelschool ging ze naar het Willem
II college en deed daar VMBO-TL. In het
derde leerjaar koos ze voor het profiel

Techniek. ,,Ik wilde de architectuur in
maar op het Koning Willem I college
in Den Bosch, richting middenkader
functionaris bouw/infra, bleek alles
digitaal te gaan en was ik eigenlijk
alleen maar bezig met programmeren.
Ik ben daar in het tweede gestopt.”
Vervolgens wilde ze iets socialers gaan
studeren. Ze rondde de opleiding sociaalmaatschappelijke dienstverlening in 15
maanden af. ,,Nu studeer ik pedagogiek
op Fontys. Daar geniet ik enorm van, we
werken als studenten samen volgens een
nieuwe onderwijsvisie die erg goed bij mij
past. Jezelf ontwikkelen, heel zelfstandig
samen met je medestudenten.”
Hoogbegaafd
Een dag per week loopt ze stage bij
haar oude school. Ze houdt zich daar
bezig met hoogbegaafdheid. Ze moet
er observeren, pedagogische relaties
aangaan, de doelgroep goed leren
kennen. Ze is ook bezig zichzelf steeds
beter te leren kennen onder andere door
zelfreflectie. ,,Ik wil weten wat voor soort
pedagoge ik uiteindelijk wil worden. Zeker
weet ik wel dat ik kinderen niet meteen
een stempel mee wil geven.”
Uiteindelijk lonkt er ook nog weer een
verdere studie, namelijk orthopedagogiek.
Stilzitten is niks voor haar. Ze is ook
op zoek naar sociaal-maatschappelijk
gerelateerd werk naast haar studie. Voor
na vijven of gedurende de weekends
heeft ze tijd en energie genoeg over.
Tekst: Kristel Stoffels
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COLUMN

Kindje geboren
In mijn droom vannacht was Kerst op een
rare manier veranderd. Het begon buiten
al flink koud te worden en op de Rechte
Hei, tussen Goirle en Riel, hadden een
aantal dakloze arbeidsmigranten zich
rond een vuur geschaard. De fles wodka ging rond en de liefhebbers deelden
hun joint. U begrijpt, de stemming was
niet slecht. Ze hadden zich gehuld in
schapenvachten en leken zelf wel op die
beesten. Natuurlijk werd er behoorlijk
‘gef*ckt’ en werd de voorbips vaak genoemd. De slaap kwam op, het vuur werd
kleiner en de slaapzakken in de kartonnen dozen werden opgezocht.
Niet ver daarvan liep een man met een
ezel aan de hand, zwangere vrouw op de
ezel. Ook zij waren dakloos geworden.
Hij kon geen werk vinden, want wie had
er nog behoefte aan een goede timmerman! De zwangerschap van de vrouw,
eigenlijk eerder een jong meisje, was een
wat schimmig verhaal. Ze gingen er niet
graag op in. Ze had het al eens gehad
over een groot licht dat verscheen en
toen was ze ineens zwanger. Ze kreeg

wat hulp van de staat, maar al snel werd
ze beschuldigd van fraude, moest alles
terug betalen met nog een forse boete erbij. Ze waren nu een plaats aan het zoeken voor de bevalling. Die vonden ze ‘al
in een boerenschuure’. Op dat moment
veranderden ze in krakers. De schuur
stond leeg op een paar beesten na en er
lag stro genoeg. Natuurlijk stonk het wat,
maar een kniesoor die als kraker daar
op let. De man had gelukkig wat gereedschap meegenomen en improviseerde
een ligplaats voor het meisje. Ze kreunde
wat. ,,Joost, ik denk dat het kind gaat
komen. Je weet, als het een jongen is,
dan moet hij Chris heten.” Mijn droom liet
de bevalling niet zien. Ineens was Chris
er, en waar dat ledikantje vandaan kwam
is me nog niet duidelijk. Enfin, iets verder
op de hei zat één van de daklozen, flink
bebaard met de joint in zijn mondhoek

gitaar te spelen. Zachtjes klonk: ‘Bij het
kampvuur op de prairie’. Ook hij zag ineens een groot licht. ,,Hé jongens wakker
worden, er zijn UFO’s”. Maar nee, er
verschenen allerlei doorzichtige gestalten
die zingend en begeleid door een heel orkest door de lucht zweefden. Het leek wel
of ze volkomen verkeerde weed hadden
gebruikt. Maar vreemd, ze hoorden allemaal hetzelfde. ,,Kom luilakken, opstaan.
Hier vlakbij is een boerenschuur. Daar is
zojuist een kindje geboren. Die mensen
hebben helemaal niets. Jullie moeten
gaan helpen. Het lichtje van de satelliet
knippert boven de stal”. Zij op weg. Bij
de stal zagen ze al enkele rijke boeren
zitten. Die hadden wat melk en eieren uit
hun overvloed meegebracht. Heel wat
anders, dan de warme schapenvachten van de daklozen. Maar zo gaat het
immers altijd. Hulp komt minder van de
Quote 500 dan van de Quiet 500.
Blijkbaar heb ik niet erg stil liggen kijken,
want mijn vrouw mopperde, dat ze steeds
wakker was geworden van mijn woelen
en dus maar had liggen lezen. ,,Maar”,
zei ze, “wat had je toch over UFO’s? Die
bestaan toch niet”?
Tekst: Ad Mols

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

Service Point Mortelpein
....de gezelligste servicewinkel van Tilburg

VRIJDAG 31 DECEMBER BENT
U VAN HARTE WELKOM BIJ ONZE
KOEK EN ZOPIEKRAAM

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

Wij verzorgen uw complete verhuizing!

Burg. van de Mortelpein 5037PK Tilburg
Telefoon: 013-7114773
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We doen voornamelijk leuke dingetjes met onze cliënten

Myriam is Saar aan Huis in Zorgvlied

Myriam van Elsacker als Saar aan Huis aan het werk bij een cliënt in Zorgvlied.
Na 21 jaar storemanager te zijn geweest
bij Wilkin Sports in het Stappegoorgebied, besloot Myriam van Elsacker het
roer om te gooien. ,,Ik wilde een heel
andere kant op en in no-time had ik een
geweldige baan in de zorg. Heerlijk om
totaal wat anders te doen. Ik ben ook
gediplomeerd schoonheidsspecialiste
en ook deze vaardigheid kan ik benutten
in mijn werk van nu.” Kort samengevat heeft Myriam nu twee banen, een
als zogenaamd sfeermaker en een als
ondersteunster van mantelzorgers. Die
ondersteuning biedt ze via de organisatie
Saar aan Huis. ,,Voor oudere mensen is
het in veel gevallen erg fijn wanneer ze
in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Vaak worden daarbij mantelzorgers ingeschakeld die met liefde en plezier hun
zorgtaak op zich nemen maar die ook af
en toe behoefte hebben aan ondersteuning.”
Myriam is een van de mensen die via
Saar ingeschakeld kunnen worden. ,,Een
of twee keer per week ga ik naar mijn

cliënten toe en doe dan voornamelijk
leuke dingen met hen. We gaan wandelen, boodschapjes doen, eventueel koken
wanneer ze dat willen, naar het bos of
een terras. Soms naar een museum en
een dame haal ik bijvoorbeeld op bij
Padua om te gaan zwemmen een keer
per week.”
Verschillende zorgverzekeringen vergoeden deze ondersteuning. Myriam
volgt webinars en seminars om zich te
bekwamen op het gebeid van dementie
en verlies van autonomie.
Sfeermaker
Als sfeermaker werkt ze zo’n vijf uur per
week in een verpleeghuis. Ze helpt daar
met het uitdelen van eten en organiseert
allerlei leuke activiteiten. Samen gezelschapsspelletjes doen, muziek maken,
korte quizjes over spreekwoorden of liedteksten spelen, samen zingen en zelfs
af en toe dansen. ,,Een drankje en een
toastje erbij, gewoon, lekker op het gemak, net als vroeger thuis.” Hier komen

Foto: Peter van Elsacker
ook haar vaardigheden als schoonheidsspecialiste af en toe van pas. Soms
verwent ze mensen eens extra, nagels
mooi lakken, beetje verzorgen, zoals ze
ook doet bij haar cliënten van Saar aan
Huis. Lang blijft Saar niet meer alleen.
De in vijftig steden actieve organisatie is
bezig Swieber op te zetten. Deze poot is
speciaal bedoeld voor schoonmaak- en
interieurverzorging. Een veelzijdig en
totaal aanbod, ter ondersteuning van de
mantelzorger wordt zo gecreëerd.
Saar aan Huis is ook werkzaam in de wijk
Zorgvlied. Doorgaans zijn de mantelzorgers actief in hun eigen wijk. Tijdens
een intake-gesprek wordt gekeken of er
een klik is tussen hulpverlener en cliënt,
Verder kunnen de mantelzorgers ook
aangeven dat ze graag in hun eigen wijk
willen werken.
Myriam doet haar deel in ieder geval met
veel enthousiasme, plezier, liefde en
deskundigheid.
Meer informatie: saaraanhuis.nl
Tekst: Kristel Stoffels
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GEMEENTENIEUWS
Heeft u vragen of ideeën?
Maakt u zich zorgen
om iets of iemand?
Om de 2 weken zitten wij op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
in wijkcentrum de Back, Schout Backstraat 33 in Tilburg.
De data vindt u in de agenda achter op deze wijkkrant.
De koffie staat klaar!

Evi Broers

Telefoonnummer:
06-15 47 93 94
E-mail:
diny.maas@tilburg.nl

Telefoonnummer:
06-57 31 54 15
E-mail:
evibroers@contourdetwern.nl

21.443

Diny Maas

Groot onderhoud deel Burgemeestersbuurt

Contact

De gemeente gaat samen met Enexis en BrabantWater aan de slag met onderhoudswerkzaamheden in een deel van de Burgemeestersbuurt.

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.

Benieuwd waar we aan de slag gaan, wat we gaan doen en waarom? Kijk dan voor
meer informatie op www.tilburg.nl/burgemeestersbuurt.

6

wijkkrant december 2021 16 pagina's kopie.indd 6

9-12-2021 22:20:43

Het hele jaar 2022 staat bij het kindcentrum in het teken van het jubileum

Christoffel-school bestaat 65 jaar

Wat betekent
Kindcentrum
Christoffel
voor…………….

Jongste leerkracht (groep 8) Luuk van
Wijngaarden (23):
,,Hier kan ik mezelf zijn. Ik liep hier een
half jaar stage en ben nu ben ik drie jaar
in dienst als leerkracht en breng ik hier
vijf dagen in de week door. Ik heb heel
erg veel voldoening van dit werk en ik
krijg er bovendien ook heel veel energie
van”.

Directeur Onderwijs Marlous Metz (47):
,,Ik werk al bijna 25 jaar in deze unieke
school in deze prachtige wijk. Hier in het
Kindcentrum komt de samenleving in één
school samen. Iedereen mag hier uniek
zijn en tegelijkertijd maakt de diversiteit
het geheel. Dat maakt de Christoffel tot
iets heel bijzonders.”

Oudste leerkracht John Smulders
(59): ,,Hier voel ik me echt helemaal
op mijn plek. Ik werk al 37 jaar op deze
school en het is niet voor niks dat ik nooit
op een ander school ben gaan werken.
Daar heb ik geen behoefte aan. Wij hebben hier met z’n allen veel opgebouwd.
Het is ook een bijzondere school gelegen
precies op de scheidslijn die door de wijk
loopt. Dertig jaar geleden waren de verschillen tussen zuid en noord veel groter
dan nu. Daar heeft deze schoool ook
best een goede rol in gespeeld. Wat ik
zal missen als ik stop is het lesgeven aan
kinderen maar niet alle vernieuwingen in
het onderwijs.”

Directeur Kinderopvang sinds zeven
maanden Nicôle van Roovert (44): ,,Ik
heb hiervoor zes jaar op een school in
Breda ook in een hele diverse wijk gewerkt. Maar de samenwerking in dit Kindcentrum is al een stuk verder dan waar ik
vandaan kom. Wij gaan hier samen voor
het welzijn van de kinderen. Onze school
moet een veilige plek zijn voor de leerlingen. Het is wel een heel groot complex,
maar wij proberen een sfeer te creëren
waardoor het voor de kinderen toch heel
vertrouwd is.”
Leerling (groep 8) en lid van de
Kinderraad Mies van Bommel (12):
,,Kindcentrum Christoffel is de school
waar ik heel veel leer, waar ik me helemaal thuis voel, waar ik heel veel vrienden heb en waar ik me erg veilig voel”.

Leerkrachtondersteuner Tijn Bodifee
(35): ,,Ik werk hier met verschillende leerlingen uit allerlei groepen. Het was een
fijne school en het is nu een fijn kindcentrum waar we voor alle kinderen uit de
wijk onderwijs bieden. Zelfs voor kinderen
die hier niet op school zitten kunnen wij
iets betekenen. Zij kunnen gebruik maken van de groene parkelementen rond de
school. Verder ben ik op school ook nog
natuur- en milieucoördinator. Dat maakt
deze school ook zo bijzonder voor mij.”

Pedagogisch professional bij de kinderopvang Debbie Deering (52): ,,Voor
mij is Christoffel een hele fijne werkplek.
Ik werk bij de kinderopvang met kinderen
van 2 tot 4 jaar. Eerst zaten we appart
en nu samen. Die doorgaande lijn en die
samenwerking is heel belangrijk voor
de kinderen. En door de samenwerking
kan iedereen gebruik maken van alle
verschillende specialismen binnen onze
school. En wat ik ook heel leuk vind is dat
klasgenoten uit de toenmalige klas van
mijn zoon nu hun kinderen bij mij in de
kinderopvang komen brengen.“
Oud-leerkacht en nu vrijwilligster Astrid Rademakers (67): ,,Christoffel betekent alles voor mij. Ik heb hier 27 jaar
gewerkt als leerkracht. Nadat ik gestopt
was verveelde ik mezelf dood. Nu werk
ik hier weer drie dagen per weeek maar
dan als vrijwilligster. Deze school vormt
het verband tussen mij en de maatschappij. Ik kom hier heel veel verschillende
mensen tegen die ik anders nooit had
leren kennen. Van heel rijk tot heel arm
en alles wat ertussen zit.”
Feest
Het hele jaar staat bij Kindcentrum Christoffel in het teken van het 65-jarig jubileum. Eigenlijk wilde de school het groots
vieren met de kinderen en de ouders
maar corona gooit roet in het eten. Daarom zijn er verspreid over het jaar activiteiten en probeert de school toch ergens
in 2022 één dag iets speciaals voor de
kinderen en de ouders te organiseren.
Tekst: Ruud Erich
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Wordt lid van de
wijkvereniging!!!
Wijkvereniging Zorgvlied is een actieve
vereniging voor en door bewoners van
Zorgvlied. De wijkvereniging stimuleert
en organiseert activiteiten gericht op de
leefbaarheid van de wijk en haar buurten
en op het welzijn van haar bewoners.
Wijkcentrum De Back heeft daarin een
belangrijke plaats. Verder behartigt
wijk- vereniging Zorgvlied de belangen
van de bewoners in de wijk bv. naar de
gemeente.
Een vereniging heeft leden. Veel bewoners hebben zich ooit als lid opgegeven.
Jaren geleden is besloten dat alle
bewo- ners van de wijk lid zijn van de
vereniging. Maar dat mag zo niet van de
wet, ook al is de contributie nul. De oude
ledenlijst is gedateerd, dus niet meer up
to date en bevat vaak onvoldoende gegevens, zoals géén mailadres.
Het bestuur wil daarom het ledenbestand
actualiseren en nieuwe leden werven.
Wat staat tegenover het lidmaatschap?

Leden onderschrijven het belang van
een actieve wijkvereniging en kunnen
daaraan ook deelnemen. Leden bepalen
op de Algemene Ledenvergadering (ALV)
het beleid van de vereniging en benoemen het bestuur. En zij worden uitgenodigd op bijzondere gelegenheden, zoals
de nieuwjaarsreceptie, informatie avonden enz. In het voorjaar wil het bestuur
weer een ALV organiseren en een interessant onderwerp op de agenda zetten.
De contributie blijft nul euro.
Wil je lid worden of blijven, vul dan
onderstaande strook in en stuur deze
naar: Wijkvereniging Zorgvlied, Wijkcentrum De Back, Schout Backstraat 33,
5037 MJ Tilburg of doe de strook, liefst
in een gesloten enveloppe, daar in de
bus. Je kunt ook het formulier op onze
website invullen: www.zorgvliedtilburg.
nl/lidmaatschap of met behulp van de
qr-code.
Tekst: Wijkvereniging Zorgvlied

AANMELDING / VOORTZETTING
LIDMAATSCHAP VAN DE
WIJKVERENIGING ZORGVLIED
Ik wil graag lid worden of blijven van Wijkvereniging Zorgvlied
Naam en voorletters:......:...........................................................
Adres:..........................................................................................
Postcode:....................................................................................
Email adres:................................................................................
Telefoon (niet verplicht, wel handig):...............................(mobiel)
.............................................................................................(vast)
Meerdere personen op één
adres of van één huishouden
mogen lid zijn van de wijkvereniging. De wijkvereniging
neemt de privacy-wetgeving
en regels in acht.

Wijkvereniging:
Liever 150 in
plaats van 250
appartementen
Wijkvereniging Zorgvlied heeft kennis genomen van De Baron, het bouwplan van
250 appartementen aan de Van Limburg
Stirumlaan door Magis Vastgoed en komt
tot de volgende vier adviezen.
1. Er is nu een grote woningvraag, ja
zelfs woningnood. Dit vraagt om veel
nieuwbouw. Daar voorziet dit plan in.
Maar woningen gaan 50 jaar of langer
mee. Ook als straks de woningnood,
mede door krimp van de bevolking,
hopelijk zal zijn opgelost, moeten deze
woningen nog goed verhuurbaar zijn en
blijven. De wijkvereniging vindt de massaliteit van het bouwplan te groot en om
diverse redenen zelfs onverantwoord.
Daardoor komt de beheerbaarheid van
het complex in het geding. Verlaag het
aantal woningen tot 150.
2. De woningen krijgen een oppervlak
van tussen de 50 en 75 m2. Ongeveer
15% zal bestaan uit sociale huurwoningen, verhuurd door Tiwos. Daar is de wijkvereniging blij mee. Wij hebben tevens
begrepen dat de sociale huurwoningen 2 slaapkamers zullen krijgen en
de vrije sector huurwoningen slechts één.
Dit betekent dat de sociale huurwoningen
de grootste appartementen in het complex zijn en de vrije sector appartementen - met een hogere huurprijs - kleiner
zijn. Om doelgroepen uit Zorgvlied en
de Blaak aan te trekken dienen de appartementen een oppervlak te hebben
van minimaal 75 m2 en tenminste twee
slaapkamers.
3 Het parkeren van bewoners en
bezoekers dient plaats te vinden op eigen
terrein. De parkeerdruk in de wijk mag
niet hoger worden. Dit is voor de wijkvereniging een zwaarwegend punt.
4. Aandacht voor verkeerslawaai op de
buitenruimten van de appartementen en
de bezonning van met name de lager
gelegen appartementen.
Tekst: Wijkvereniging Zorgvlied. Op
www.zorgvliedtilburg.nl staat de volledige reactie van de wijkvereniging.
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Op allerlei verschillende manieren wordt in er in de Burgemeestersbuurt geparkeerd. De gemeente wil de huidige situatie
waar mogelijk in stand houden maar wel duidelijker met afwijkende bestrating aangeven waar wel en niet geparkeerd mag
worden.
Foto’s: Peter van Elsacker

Asfalt verdwijnt maar bomen blijven
Aanleiding van het project Burgemeestersbuurt is de huidige gasleiding
die onder het trottoir en de bomen ligt.
Deze gasleiding moet in de meeste
straten vervangen worden voor 1 januari
2024. Omdat het niet mogelijk is om de
gasleiding in het trottoir te vervangen
zonder dat hiervoor volwassen bomen
weg moeten, wordt de bestaande gasleiding niet verwijderd maar gasloos
gemaakt. Een nieuwe gasleiding komt
onder de rijbaan (vrij van boomwortels) te
liggen. Daardoor kunnen de bomen behouden blijven en kunnen slechte bomen
eventueel vervangen worden.
Omdat de gasleiding onder de rijbaan
komt te liggen moet de asfaltverharding
opgebroken worden om aanleg mogelijk
te maken. Boven een gasleiding mag
geen gesloten verharding (beton of asfalt) worden aangelegd in verband met
het kunnen opsporen van gaslekkages.
De verharding in de rijbaan wordt daarom vervangen door stenen. Vanwege
de hoogwaardige uitstraling van de wijk
is gekozen voor een gebakken steen en
geen betonsteen.
Belangrijkste uitgangspunt, een punt dat
ook vanuit de wijk-enquete nadrukkelijk
naar voren is gekomen. is het behoud
van de bestaande grote bomen die zo
bepalend zijn voor uitstraling van de wijk.

Een ander punt dat uit de enquête naar
voren kwam is het zoveel mogelijk klimaat adaptief inrichten van de straten,
onder andere door het verminderen van
het verhard oppervlak. Minder verharding
in de openbare ruimte geeft minder hittestress, meer ruimte voor infiltratie van
hemelwater en daardoor een kleinere
belasting op het riool bij hevige
regenbuien. Minder verharding geeft
meer ruimte voor infiltratie en dus meer
water naar de bomen. Daarnaast is er
op veel plekken in de wijk last van wortelopdruk in de trottoirs (met name op de
randen van de boomspiegels). Door de
boomspiegels te vergroten kan deze
wortelopdruk in de toekomst deels
worden verholpen of verminderd.
Parkeren
De gemeente wil beter kunnen handhaven op ongewenst parkeergedrag
(parkeren op trottoirs, daar waar dit niet
toegestaan is). Daarom worden woonstraten zodanig heringericht dat de wijze
waarop in de huidige situatie wordt geparkeerd wordt gefaciliteerd. Uitzondering
betreft het parkeren op
trottoir waar dit omwille van de parkeerdruk niet noodzakelijk en daarmee
ongewenst is. De meeste straten zullen
zodanig worden ingericht dat parkeren

op straat nog steeds mogelijk blijft. Daar
waar de straatbreedtes of huidige parkeerdruk het niet toelaten om alleen op
de rijbaan te parkeren, worden parkeervakken en parkeerstroken aangeduid half
of geheel op de trottoirs.
Schuine band
Hiermee is direct duidelijk waar auto’s
wel half op het trottoir of geheel op het
trottoir (langs) mogen parkeren. De parkeerplekken worden beter zichtbaar door
de aanleg van een afwijkende kleur verharding of een afwijkend bestratingsverband en door de toepassing
van een ’parkeervriendelijke’ schuine
band die oprijden goed mogelijk maakt.
Naast de werkzaamheden die de gemeente en Enexis-gas gepland hebben
gaat BrabantWater in een deel van de
wijk ook de waterleiding vervangen. Ook
Enexis-Elektra zal het elektranetwerk
in een deel van de wijk verbeteren. De
waterleiding komt ook onder de rijbaan
te liggen. De elektrakabels blijven in
het trottoir zitten, deze liggen minder
diep, zijn flexibeler en kunnen daardoor
boven en tussen de boomwortels gelegd
worden.
Tekst gebaseerd op een nota van de
gemeente Tilburg. Meer informatie op
www.zorgvliedtilburg.nl
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EEN SPAR
OM VAN TE
SMULLEN
spaar alle
unieke SPAR
kerstballen
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Kerstlampjes brachten vrede in Colombia
Het was 1964. De Colombiaanse regering, zeer conservatief kwam op steeds
meer gespannen voet te staan met een
boerenzelfverdedigingsgroep, Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, kortom FARC. Een guerrillaoorlog
begint en in ruim 50 jaren sterven meer
dan 220.000 mensen. Werd in ons land
gesproken over FARC, dan viel onvermijdelijk de naam van de Nederlandse
‘heldin’ Tanja Nijmeijer, die zich na een
studiereis in 2001 aansloot bij FARC om
mee te vechten voor de verarmde boerenbevolking.
In 2010 zag de regering in, dat het moest
stoppen. Propaganda hielp niet tot dat
ene heldere moment. Het was 2010 toen
de Colombiaanse regering echt een
eind wilde maken aan het geweld en
ging praten met het grote marketingbureau MullenLowe. Carlos Rodriguez en
Juan Pablo Garcia gingen aan de slag
en spraken met ruim 100 ex-leden, de
doelgroep voor een campagne. Op dat
moment begint het kerstverhaal.
Carlos en Juan zagen steeds meer de
gewone mens in deze oud-strijders, de
mens die hoopte op vrede, op geluk met
het gezin. Het kerstfeest was daarbij

misschien wel het belangrijkste. Rond
die tijd verdwenen meer mensen uit Farc
als anders. Waarom zouden ze zich niet
met de campagne voor vrede richten op
Kerst? KERSTBOOM IN DE JUNGLE
werd de naam. Er werden slingers vervaardigd van in totaal enkele duizenden
meters met gekleurde led lampjes. In de
dagen voor het kerstfeest werden deze
door enkele helikopters gedropt. De
brengers van geweld en dood brachten
de vredesboodschap. Een aantal honderden strijders verdwenen uit het FARCleger om naar huis te gaan en te proberen met hun gezinnen een vredig bestaan
op te bouwen. Maar, bleek al spoedig,
lang niet alle strijders waren bereikt. Zij
waren als water in de rivier, rusteloos

vloeiend door het bos, steeds zich verplaatsend. Een jaar later, de volgende
Kerst werden duizenden doorzichtige
plastic bollen, gevuld met een lichtje, een
cadeautje en een kerstwens in de bovenloop van de rivieren gedropt. Het moet
een fantastisch gezicht zijn geweest hoe
het licht van de vrede de rivier afdreef en
de strijders bereikte. Het doet wonderlijk
genoeg denken aan die engelen, die in
de kerstnacht de hemel verlichten en
verkondigden, dat de wereld een groot
geschenk had gekregen. De vrede zou
op aarde komen.
De actie, opgezet door Carlos en Juan
werd een succes. De hoop op vrede werd
als een baken van licht door de inzet van
mensen van goede wil. In 2017 vond de
verzoening plaats.
Er zijn op de wereld nog zoveel brandhaarden, soms op enorm groot en soms
op persoonlijk niveau. Steek dat lampje
aan, koop dat cadeautje, en laat uw
goede wens meehelpen tot die zo gewenste vrede op aarde. Laat die brandhaard alleen nog branden om behaaglijke
warmte te verspreiden en daarmee bij te
dragen aan een betere wereld.
Tekst: Ad Mols

Verhuisplannen?
Bel ons voor een
GRATIS WAARDEBEPALING!

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:

Burg. van de Mortelplein 55
5037 PK Tilburg
013-5901964

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

info@alstedevanmierlomakelaardij.nl

www.alstedevanmierlomakelaardij.nl

Zie ook:
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COLUMN? KERSTVERHAAL? OPROEP?

Rudolf
Wat doe we aan kerstmis in de wijkkrant?
Dat was de vraag tijdens een van de
zeldzame redactievergaderingen die dit
jaar wel door konden gaan. Toen was het
even stil. Moeten we wel iets doen? Verdienen onze lezers dat wel? Weet je nog
hoe het vorig jaar ging? Zeker, dat zijn we
nog niet vergeten. Alle energie en creativiteit van vier redactieleden in het samenstellen van een speciale Zorgvlied Kerstpuzzel gestopt en vervolgens in grote
spanning zitten wachten op de verwachte
stroom oplossingen. Tevergeefs. Zegge
en schrijven één inwoner van Zorgvlied
stuurde een oplossing in. Hij had overigens wel alle 50 antwoorden goed. Dat
was dan weer wel een meevaller.
Dit jaar geen puzzel. Wel rode tekstblokjes met een goen randje, twee columns
van Ad Mols die een link met kerstmis
hebben en een kerstrecept.
Daar laten we het bij. Best wel jammer.,
want ik had graag iets willen schrijven
over mijn verzameling rendieren. Een jaar
of vijftien geleden kreeg ik tijdens kerstmis twee rendieren. Dat vonden ze thuis

wel grappig. Ruud, Rudolph, Rendier.
Een jaar later stonden er vier rendieren
op de kast, dat werden er acht, toen zestien en inmiddels wemelt het van de rendieren in het huis in allerlei maten, kleuren en uitvoeringen. Met de regelmaat
van een klok kwamen er nieuwe exemplaren bij en niet alleen in december. Op
de meimarkt scoorde ik in amper een
uurtje een grijze vuilniszak vol rendieren
bij elkaar voor nog geen vijf euro. Op een
snikwarme dag (365 graden boven nul)
kwam ik op een marché aux puces (vlooienmarkt) in een dorpje in de Ardèche terecht en dat leverde weer twee rendieren
op. Een hele grote met geluid voor voor
‘une euro s’íl vous plait’ en een kleinere
voor ‘une demi euro monsieur’. Hoeveel
exemplaren de verzameling inmiddels telt
weet ik niet, bij 200 ben ik gestopt met

tellen. Heel af en toe tik ik hier of daar
nog een rendiertje op de kop. Toch groeit
de verzameling nog steeds als kool.
Familieleden, vrienden en buren komen
met de regelmaat van de klok met een
of ander rendier aan zetten. Een collega
kwam met een door zijn schoonmoeder
gebreide rendierenkerstbal aanzetten.
Het schiet alle kanten op: koekblikken,
videofilms, kaarsen, bekers, glazen, belletjes en tientallen muziekbestandjes van
Rudolph the Rednose Rendeer inclusief
een Amerikaanse pornoversie.
Inmiddels heb ik zes verhuisdozen boordevol rendieren. Een keer per jaar komen
ze uit de kast en verspreiden ze zich door
het hele huis. Vier weken lang verhogen
zij de kerstfeer.
Ik hoor u al denken. Staat er toch nog
een kerstverhaal in de wijkkrant. Dat hebt
u helemaal mis. Dit is geen column en
ook geen kerstverhaal maar een oproep.
Er moeten in Zorgvlied meer mensen zijn
die een bijzondere verzameling hebben.
Laat het ons weten (redactie@zorgvliedtilburg.nl) en dan komen wij een mooi
verhaal met een foto maken.En nu maar
hopen dat er dit keer meer dan één lezer
reageert.
Tekst: Ruud (Rudolf) Erich

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

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

AL MEER DAN
VEERTIG JAAR
EEN BEGRIP
IN TILBURG
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Jos van Kan knipte voor de laatste keer het licht uit in zijn kapsalon

`Veel klanten zijn hun hele leven door mij geknipt`

Jos van Kan voor zijn kapsalon aan het Burgemeester van de Mortelplein.
,,Negentig procent van de mensen die
hier komen, zijn vaste klanten. Ik had een
flink aantal klanten die ik hun hele leven
heb geknipt. Natuurlijk komen er veel
mensen uit de buurt, maar ongever 30
procent komt van buiten Tilburg. Vooral
mensen uit Goirle, Berkel-Enschot maar
ook uit Eindhoven en een paar klanten
komen zefs helemaal uit Rotterdan naar
Tilburg toe om zich door mij te laten knippen.”
Aan het woord kapper Jos van Kan (74)
die eind november na 50 jaar gewerkt te
hebben als zelfstandige kapper zijn salon
aan het Burgemeester van de Mortelplein
sloot. Aan zijn spreektaal is nog duidelijk
te horen dat hij uit Rotterdam afkomstig
is. Hoe raakte hij in Tilburg verzeild?
Gezellige stad
,,Mijn ouders gingen een paar keer kamperen in Oisterwijk. Zo leerde ik Brabant
kennen. Ik had vijf jaar bij een kapper in
Rotterdam gewerkt en vond het tijd om
zelf een zaak te beginnen. In de trein
vroeg ik een keer aan iemand die uit
Brabant kwam waar ik in die provincie het
beste zou kunnen starten als kapper. Die
man zei dat ik naar Tilburg moest gaan.
Een gezellige stad met een grote kermis.
Dat heb ik gedaan. Ik was nog niet het
station uit of ik raakte met iemand aan de
praat en die verwees mij naar kapper Sjef
Heerkens in de St. Josephstraat. Die zou
iemand zoeken. Zo gezegd zo gedaan en

binnen een half uur was aangenomen.”
In 1971 startte Jos van Kan als zelfstandige kapper een salon op het Rooseveltplein. ,,Dat liep als een trein. Ik had twee
knipstoelen en zes stoelen in de wachtruimte en meestal stonden er dan ook nog
een stuk of vier klanten op de stoep te
wachten. Om die klanten buiten vast
te houden liet ik een kratje bier halen.
De week daarna stonden er nog meer
mensen buiten te wachten met een flesje
bier in hun hand.”
In 1980 opende Van Kan een nieuwe
kapsalon aan het Burgemeester van de
Mortelpein. Vanaf dat moment konden
ook dames bij ons terecht. Zelf ben ik
altijd mannen blijven knippen.En voor de
dames had ik kapsters in dienst. Binnen
korte tijd had ik een fors aantal vaste
klanten. Vooral heren. Bij de dames ligt
dat wat anders. Als er een kapster vertrok
raakte ik ook regelmatig een aantal vaste
vrouwelijke klanten kwijt. Die willen bij
hun vaste kapster blijven. Dat is in het
kappersvak vrij gebruikelijk en haast niet
te voorkomen.”
Max Verstappen
Dat de mensen zich snel thuis voelen in
de salon aan het Mortelplein ligt natuurlijk
ook aan eigenaar Jos. ,,Ik praat nogal vrij
gemakkelijk en ik ben ook best sociaal
bewogen. Ik heb echt interesse in andere
mensen. Dat wordt erg op prijs gesteld.”
En waar gaat het dan zoal over? Wat is

Foto: Ruud Erich
de top 3 van van gespreksonderwerpen?
,,Voetballen, het werk of de hobbies van
de klant en de laatste tijd ging het vanzelfsprekend ook heel vaak over Max
Verstappen. Ik volg het nieuws wel een
beetje want je moet wel over veel zaken
mee kunnen praten. Het enige waar ik
het liever niet over heb is het weer. Daar
valt weinig zinnigs over te zeggen.”
Over de locatie aan het Mortelplein is Van
Kan heel tevreden. In het begin werden
er allerlei dingen georganiseerd. Dat
is wel een beetje verwaterd. Maar het
blijft een goed buurtwinkelcentrum. We
trekken best veel klanten uit De Blaak.
Opvallend is dat wij klanten van buiten
naar binnen trekken, maar andersom
gebeurt dat minder. Mensen uit de Blaak
winkelen wel in Zorgvlied, maar vanuit
Zorgvlied wordt er nauwelijks in De Blaak
gewinkeld.”
Stil zitten is er voor Jos voorlopig niet bij.
,,Ik moet nog een aantal zaken afwerken
en verder heb ik genoeg bezigheden. Ik
ga twee keer per dag met de hond de
bossen in, ik tennis nog en ik ga regelmatig golfen. Daar heb ik nu nog meer
tijd voor.”
De kapsalon verdwijnt niet op het Mortelpein. Het blijft een zaak voor dames
en heren. Romy de Leeuw heeft de zaak
overgenomen en na een kleine opknapbeurt is de salon inmiddels weer open
gegaan.
Tekst: Ruud Erich
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ZORGVLIED NATUURLIJK

Gapende leegte
Grommend komen de reusachtige kaken
van het monster naderbij. Bij de eerste
aanraking trekt een siddering door de
stam van de oude reus alsof de boom
weet wat hem te wachten staat. Al bijna
honderd jaren lang kleurde hij de seizoenen in onze straat. In het voorjaar
ontvouwde hij zijn grote groene vingers,
wierp zijn schaduwen over de brede trottoirs. Kort daarna tooide hij zich met witte
kaarsen, die na enkele weken uiteenvielen en als sneeuw de grond bereikten.
Zonder dienst te hebben gedaan. Dat
was zijn tragiek: nooit zou hij een kastanje voortbrengen, nooit zou een nieuwe
spruit aan zijn voeten opschieten. In de
herfst leek zijn verdriet naar buiten te komen als zijn groene bladeren verkleurden
van geel naar amber en naar goud. Dan,
nadat alles wat hem gesierd had gevallen was, dutte hij in. Pas maanden later
liet hij zich door de voorjaarszon wakker
kussen en pakte hij de draad toch maar
weer op.
Maar de laatste tijd haperde er iets. Een
harslakzwam (Ganoderma resinaceum)
had zich via verwonde wortels een weg
naar binnen gebaand en zijn stevige stam

tot zachtboard verweekt. Een storm zou
hem zomaar kunnen doen vallen op auto,
huis of erger. Was zijn toestand te voorkomen geweest? Dat is ijdel gepieker,
het monster heeft zijn prooi reeds stevig
vast. Terwijl mijn verbeelding van de ferme greep nog een liefdevolle omhelzing
probeert te maken, komen uit de kaken
reeds vlijmscherpe tanden tevoorschijn
die de ledenmaten van de gigant een
voor een genadeloos beginnen af te snijden. Niets blijft de oude boom bespaard:
zijn armen worden aan zijn voeten in

stukken gezaagd en in handzame delen
afgevoerd. Totdat hij niet meer is dan een
staketsel, een keizer zonder kleren. Lijdzaam wachtend op het laatste oordeel.
De beul maakt een diepe snede aan de
voet van de bast. De brede kaak nadert,
grijpt de boom trefzeker bij de stam, zijn
oorsprong, en verbreekt het contact met
de aarde. Vervolgens laat het monster
zijn prooi vallen alsof deze hem onverschillig is geworden. De grond trilt wanneer de kolos als een gewond dier ter
aarde stort. In honderd jaar groeide hij
hoog boven de huizen uit. In één uur is
alles van de boom wat ooit het daglicht
zag verdwenen.
De wagens gaan ervandoor. Een stapeltje hout blijft liggen. Een personenauto
manoeuvreert zich voor de buit en twee
vreemden beginnen de ontzielde elementen in te laden. Tijdens de kerstdagen
zullen ze zich laven aan de warme uitstraling van onze straatgenoot.
Als ook deze auto is verdwenen, landen
er twee kauwen op de plaats waar de
boom stond. Ze pikken wat in de grond.
Hier hebben ze gewoond, hier hebben ze
hun kroost grootgebracht. Verweesd lopen de zwartrokken rond. Als rouwvogels
bij een gapende leegte.
Tekst en foto: Piet J. van den Hout

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 !

Samen • Vertrouwen • Authentiek • Kwaliteit

• Kinderdagverblijf
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang

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!

Bel voor een
vrijblijvende
kennismaking:

013 - 208 65 00

www . maal 5. nl - 06-47892276
Schout Crillaert 40 / 5037MS Tilburg
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/christoffel
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Pascalle de Groot vertrekt en Evi Boers komt
veel plezier de gesprekken gevoerd
voor het wijkonderzoek. Maar er is
een tijd van komen en een tijd van
gaan. Vanaf 1 november vertrek ik
naar de Abdij- en Torenbuurt en zal
daar de buurtondersteuners functie
(voor 24 uur) gaan vervullen. Ik
blijf dan nog voor 10 uur (voorlopig)
werkzaam in Zorgvlied-Zuid. Ik zal in
deze uren mij vooral focussen op het
wijkonderzoek en de resultaten hiervan. Deze worden uiteraard aan jullie
teruggekoppeld. Ik blijf één keeer in
de twee weken de open inloop doen
in de Back, van 10.00 tot 12.00 uur.
Kom vooral langs voor gesprek en/
of een vraag en ook de vrouwenraad
blijf ik voor nu ondersteunen bij het
organiseren van activiteiten.
Beste buurtbewoners van Zorgvlied,
Sinds 2019 werk ik met veel plezier
als buurtondersteuner in Zorgvlied
Zuid. Ik heb de wijk leren kennen
als een stille wijk, maar wanneer het
nodig is, is het een wijk die elkaar
steunt en in beweging komt. De
straten verschillen van elkaar wat
ervoor zorgt dat er veel diversiteit in
de wijk zit. Niet alles is even zichtbaar voor het blote oog, maar in
veel straten zijn er goede contacten
van mensen die voor elkaar zorgen.
Daarin zit een grote winst voor de
wijk, dat zie je niet overal.
Ik heb mooie contacten opgedaan en
heb veel plezier gehad met ondersteunen van mensen bij hun (hulp)
vragen en fantastische initiatieven als
de zomeractiviteiten. Ook heb ik met

Nu is het niet zo dat Zorgvlied geen
buurtondersteuner meer heeft. Mijn
collega Evi Boers gaat mij hierin vervangen. Zij zal dan ook mijn individuele contacten overnemen en nieuwe
aangaan. En zich hieronder aan jullie
voorstellen.
Mijn naam is Evi Boers medewerker
van ContourdeTwern. Ik zal de functie buurtondersteuner in Zorgvlied
Zuid van Pascalle overnemen. Ik
vind dit een fantastiche nieuwe
uitdaging in jullie prachtige wijk. Ik
heb een lange tijd jongeren werk
gedaan in west en sinds de zomer
van 2021 ben ik werkzaam in Zuid.
Tijdens de zomerperiode heb ik nauw
samengewerkt met ouderen, jongeren en iedereen die hier tussenin

WAT IS MIJN HUIS WAARD?
advertentie
den EN
bosch
VRAAG
VANDAAG NOG van
EEN GRATIS
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN

zit. Hieruit zijn mooie activiteiten en
contacten ontstaan waar ik veel van
heb mogen leren. Dankzij dit succes werd mij de kans aangeboden
om buurtondersteuner te worden
in Zorgvlied Zuid. Ik hoop dat ik de
komende tijd vele van jullie mag gaan
ontmoeten en leren kennen! Hieruit
verwacht ik dat we mooie initiatieven
en ideeën samen gaan uitwerken.
Als we elkaar een keertje in de wijk
tegen komen spreek me dan vooral
aan! Tot snel.
Evi Boers
Buurtondersteuner Zorgvlied Zuid
Mail: eviboers1@contourdetwern.nl
Tel: 06-57315415
Tekst: Pascalle de Groot en Evi
Boers (Contourdetwern)

Wij staan voor je klaar .

makelaars

1. WHATSAPP ‘WAT IS MIJN HUIS WAARD?’
NAAR 06

31 25 25 15.

2. STUUR JE NAAM EN HET ADRES VAN JE HUIS.
3. STUUR DE REDEN VAN DE WAARDEBEPALING.

Aanvragen kan ook
telefonisch via 013 203 6614.

4. WIJ NEMEN CONTACT MET JE OP.

Ketelhavenstraat 93, 5045 NG Tilburg | 013 203 6614 | m@kelaar.com | www.vandenboschmakelaars.com
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Mobiele Milieustraat om de week op het Mortelplein

Deze Mobiele Recyclestraat staat in de oneven weken op het Burgemeester van de Mortelplein. Tussen 13.30 en 16.00 uur
kun je daar terecht voor het wegbrengen van bijvoorbeeld chemisch afval zoals verfblikken en kwasten, kleine elektrische
apparaten, metalen, karton, hout, frituurolie en frituurvet. De Mobiele Recyclestraat staat op 17 verschillende plekken
en tijdstippen binnen de gemeente. Gesorteerd afval dat in een grote shoppertas past, mag je ook gratis brengen. Deze
afvalstoffen kun je in de mobiele milieustraat kwijt: kleine elektrische apparaten (geen wasmachine, koelkast of iets
dergelijks) hard plastic, kunststof, PVC, CD-en DVD hoesjes, hout (met uitzondering van laminaat), klein chemisch afval
(KCA), oliën en frituurvet, metalen, papier/karton en tempex/piepschuim.
Foto: Peter van Elsacker

AGENDA ZORGVLIED
Dinsdag 30 december
Dinsdag 13 januari
Dinsdag 27 januari
De Back. 10.00-12.00 uur
Inloopochtend
Gemeente en Contourdetwern zitten met

een kopje koﬃe klaar voor wijkbewoners
met vragen, opmerkingen en ideeën.
In deze wijkkrant geen agenda met
activiteiten. Door de Corona-maatregelen is het te onzeker of activiteiten

wel of niet plaats mogen vinden.
Gegevens over activiteiten in Zorgvlied tussen 28 januari en 26 maart
kun je tot 17 januari doormailen naar:
redactie@zorgvliedtilburg.nl

WEEKAGENDA DE BACK
Wijkcentrum de Back blijft zolang dat
mogelijk is open voor de wijk. Wij
proberen alle activiteiten door te laten
gaan binnen de gestelde regels. Op

het moment van schrijven is het wijkcentrum van 9.00 tot 17.00 uur open,
dit zal in ieder geval tot 19 december zo zijn. Activiteiten die na 17.00

THUIS IN
ZORGVLIED

plaatsvinden zijn verplaatst of gaan
helaas niet door. Voor het meest actuele programma kunt u het beste contact opnemen met het wijkcentrum.

peter@vanelsacker.tech
+31 (0)651 097265
www.vanelsacker.tech

Wijkkrant van, voor en door inwoners van Zorgvlied

Burg. van de Mortelplein 122
5037PM Tilburg

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

Interim verkoopmanagement
voor de hightech maakindustrie
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