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Gele bloemetjes in plaats van witte sneeuwvlokjes

Vorig jaar rond deze tjd stonden er sneeuwfoto’s op de voorpagina van de Thuis in Tilburg. Dit jaar krokusjes die midden
in de winter vrolijk met hun gele bloemetjes tussen het gras langs de Gilzerbaan omhoog komen. Foto: Peter van Elsäcker

Drie Zorgvlieders die in
de gemeenteraad willen
Op 16 maart vinden er in meer dan
350 gemeentes in Nederkand weer
gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Dit jaar kan er ook vervroegd gestemd
worden op maandag 14 en dinsdag
15 maart. Op het moment dat deze
wijkkrant uitkomt, zijn nog niet alle
kandidatenlijsten officieel bekend.
Een aantal politieke partijen had de
kandidatenlijsten wel klaar. Thuis in
Zorgvlied heeft drie bewoners uit de
wijk Zorgvlied die kans maken om in
de nieuwe gemeenteraad gekozen te
worden, uitgenodigd om zichzelf voor te
stellen. Dat zijn Alex Boonmann (VVD),
Peter van Elsäcker (Lokaal Tilburg) en
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Stefan Janssen (PvdA). Zij vertellen
waarom zij graag in de gemeenteraad
zitting willen nemen, wat de belangrijkste
speerpunten zijn van hun partij, welke
zaken zij specifiek voor Tilburg belangrijk
vinden, zij leggen uit waarom je op hun
partij zou moeten stemmen en wat zij
mogelijk specifiek voor de wijk Zorgvlied
kunnen betekenen. Doe er je voordeel
mee. De redactie geeft vanzelfsprekend
geen stemadvies maar wel het dringend
advies om toch in ieder geval te gaan
stemmen. Ver lopen hoef je niet, want
in De Back wordt weer een stemlokaal
ingericht.
Tekst: Ruud Erich
Zie ook pagina 7.
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COLOFON

RECEPT

Bourgondische stoofpot
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Redactie: Frits Bressers, Ad Mols, Hans
van Roosmalen, Bart Stenders, Kristel
Stoffels en Myriam Tacke.
Fotografie: Peter van Els”scker
Lay-out: Rendier Produkties.
Druk: Drukkerij Groels Tilburg.
Email: redactie@zorgvliedtilburg.nl

Het wordt nu echt winter en hoe
fijn is het dan om een hart- en
humeurverwarmende stoofpot op tafel
te zetten. Omdat deze stoverij nogal wat
aandacht en tijd op het gasfornuis vraagt,
maak ik vaak een flinke hoeveelheid en
vries een deel in. Makkelijk ook als je
opeens besluit om een flinke wandeling
te gaan maken, je haalt wat porties uit de
vriezer en bij thuiskomst ben je zo klaar
met koken. Daarom doe ik er de soms
aardig wat krieltjes bij, dan ben je in een
keer klaar. De andere keer kun je er rijst
of polenta bij serveren. Polenta klinkt
ingewikkeld, is het niet. Je koopt een pak
van dat maismeel, bereid het volgens
de gebruiksaanwijzing die daarop te
vinden is. Vervolgens spreid je het uit
op een plank of dienblad. Na afkoeling
snijd je het in repen die je in de grillpan
opbakt tot ze wat bruiner worden en er
mooie strepen van die pan op komen.
Maar goed, eerst de stoofpot of Boeuf
Bouguignon. Er bestaan nogal wat
versies van dit gerecht. Ik heb uiteindelijk,
om tot de definitieve versie die ik altijd
maak te komen, veel van die recepten
gelezen en gecombineerd. Toevoeging
van de mergpijp komt geheel voor eigen
rekening. Dus bij deze. Het recept is voor
ongeveer zes personen, ik maar vaak
meer en vries dus een flink deel in.
Wat heb je nodig: Anderhalve kilo
soepvlees, geen hacheevlees. Naar
smaak een of twee mergpijpjes Een
dubbelpakje gerookte spekreepjes,
boter, een pot zoetzure zilveruitjes, een
gesnipperde ui, een flinke winterwortel
geschrapt en in blokjes, 350 gram kleine
champignons, een paar teentjes knoflook,
drie eetlepels bloem, een fles droge
rode wijn, twee eetlepels tomatenpuree
en een halve liter rundvleesbouillon van

een bouillonblok, peterselie. Kruiderij
hoort er ook bij. Je kunt een pakje
verse Italiaanse (!) kruiden kopen. Met
een touwtje bij elkaar binden of in een
koffiefilterzakje proppen en dat sluiten
met een stukje keukentouw of wat
naaigaren. Feitelijk gaat het met name
om laurierblad en tijm. Bak de spekjes
uit in een koekenpan, laat dat staan. Bak
in een grote braadpan het soepvlees in
boter met olie aan tot het bruin is. Doe de
mergpijp erbij en bak aan beide zijden.
Dat zal in een paar etappes moeten
want als er te veel tegelijk in de pan ligt,
wordt het niet bruin. Doe het soepvlees
in een schaal, doe de spekjes met het
vet erbij. Bak de champignons in de pan
van de spekjes en bewaar die in een diep
bord of andere schaal. Bak in de grote
pan de gesnipperde ui en winterwortel
glazig en maak in het midden een open
ruimte waar je de tomatenpuree schept.
De tomatenpuree moet eerst ontzuren,
dus gas hoog, flink roeren in dat midden
en dan alles door elkaar roeren, bloem
erop, meebakken en wijn en bouillon
erbij. Mooi blijven roeren tot alles met
elkaar opgelost is. Vlees en mergpijp(jes)
erbij en drie uur laten stoven. Het vlees
moet onderstaan. Vervolgens moeten
de champignons erbij en als je daarvoor
kiest de kant en klare krieltjes. Laat
weer twintig minuten stoven en daarna
gaan de zilveruitjes, zonder vocht,
erbij. Verwijder op het allerlaatste de
mergpijpjes en het zakje of busseltje
kruiden. Flinke hand gesneden peterselie
erbij en voor het opdienen nog wat erover
strooien.
Soms doe ik er, tegelijk met de krieltjes
een snufje kaneel, wat citroenrasp en
tijmblaadjes bij.
Tekst Kristel Stoffels

De volgende wijkkrant verschijnt op 25
maart 2022. Kopij voor die krant insturen
uiterlijk op 15 maart 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

Wijkgebouw de
Back weer open
Vanaf zaterdag 15 januari zijn de
meeste activiteiten weer toegestaan in
wijkcentrum De Back en daardoor is het
mogelijk om weer mensen toe te laten
in het gebouw. Er is geen beperking van
eindtijden en dat betekent dat de Back
dus ’s avonds ook weer gewoon open is.
Er gelden nog wel een aantal regels.
Natuurlijk de bekende maatregelen zoals
handen wassen, afstand houden en
ventileren. Boven de dertien jaar is een
mondkapje verplicht. Dat moet wel de
juiste soort zijn. Dus geen zelfgemaakte
mondkapjes maar de voorgeschreven
wegwerp/medische mondkapjes. Vanaf
18 jaar is het verplicht om anderhalve
meter afstand te houden. Publiek en
toeschouwers zijn niet toegestaan in het
wijkgebouw. Bezoekers boven de 18 jaar
die in de Backkomen zingen, sporten
of dansen moeten een geldige QR
code hebben. Na afloop van activiteiten
moeten mensen het pand verlaten.
Zolang de reguliere horeca gesloten is,
geldt dat ook in de Back. Zelf een flesje
water meebrengen is in het wijkgebouw
voorlopig wel toegestaan.
Tekst: Bart Stenders
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In de wijk zou een OOP, een Ouderen Ontmoetings Plek, ook niet misstaan

Geen overlast rond de JOP in Zorgvlied

De JOP in het park bij de Limburg Stirumlaan.
Hangjongeren zijn jongeren die langdurig
op een bepaalde plaats in de openbare
ruimte verblijven. Soms worden hiervoor
speciale hangplekken ingericht door
gemeenten. Naast hangjongeren worden
ook hangouderen onderscheiden.
Deze ‘definitie’ vond ik op Google, maar
ernaast stond een wat negatievere
aanvulling: ,,Het is een openbare plaats
waar jongelui graag samenkomen, soms
onder het genot van frisdrank of bier,
sigaretten of drugs.”
In Nederlandse zijn de laatste jaren
erg veel zogenaamde JOP’s geplaatst,
Jongeren OntmoetingsPlek. Deze zijn
er in allerlei vormen. Zo’n JOP wordt
meestal geplaatst in een wijk waar
overlast wordt ervaren door hangjongeren
en wel op plaatsen waar van dergelijke
overlast weinig of geen sprake kan zijn.
Met name voldoende vrije ruimte is van
belang. Immers, lawaai, harde muziek
en af en toe het geluid van een aantal
draaiende scootermotoren worden
snel als irritant ervaren. Overigens
zijn mensen al snel geïrriteerd. Op het

Foto: Peter van Elsäcker

grasveldje in de Friezenlaan werd door
de kinderen van Toon en Truus Eijkens
een social sofa geplaatst. Af en toe zaten
er enkele jongeren. Er werd wat gekust,
er werd wat gerookt (misschien wel een
jointje) en dus was er overlast.
Geen klachten
Terug naar ‘onze’ JOP aan de Van
Limburg Stirumlaan. Volgens nogal
wat mensen lelijk, maar ik kan de vorm
wel waarderen. Ook de praktische
gebruiksmogelijkheid, de schitterende
graffitikans en het hufterproof zijn heeft
zo zijn voordelen. Bovendien staat het
afgezonderd van bewoning. Ofwel: we
hebben onze hangjongeren efficiënt
uit ons midden verdreven. Maar werkt
het wel? Ik heb bij zomaar een aantal
adressen aangebeld en aan de bewoners
hun mening gevraagd. Eigenlijk had
niemand nog klachten. Natuurlijk was er
wel eens lawaai, maar, zei een mevrouw,
ook jongeren moeten de kans krijgen zich
wat vrij te voelen. Een ander gaf aan,
dat als het echt uit de hand liep, ze 112

zou bellen, maar dat is al een tijd niet
gebeurd. Tijd om zelf eens te kijken. Bij
de JOP staat een lege vuilnisbak. Die
zou te vullen zijn met de blikjes en het
plastic op de grond. Maar verder kan
ik geen dingen vinden die hier kritisch
vermeld moeten worden. Wel treft me de
kilheid van het geheel. Dat ligt natuurlijk
ook aan de dagtemperatuur, wat vochtig
en hard. De aangebrachte graffiti zijn zo
slecht van kwaliteit, dat het totaal niet
opfleurt. Bovendien mis je de jeugd zelf,
die alles prettiger maakt. Volgens mij is
er behoefte aan JOP’s, waar jongeren
gezelligheid en vrijheid kunnen vinden.
Overigens pleit ik niet alleen voor een
JOP, maar wordt het hoog tijd voor een
OOP. AH XL heeft ons onze hangplek
voor ouderen afgenomen. Er kwamen
ook van die storende elementen van
Traverse. Eerst bleven er nog 3 stoelen
en met de corona verdween ook het
koffiezetapparaat. Wij ouderen eisen, dat
er meer OOP’s komen! Maar zet ze a.u.b.
niet op die onmogelijke plaatsen.
Tekst: Ad Mols

WAT IS MIJN HUIS WAARD?
VRAAG VANDAAG NOG EEN GRATIS EN
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN

Wij staan voor je klaar .

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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INGEZONDEN BRIEVEN
Christoffel (1)
Een tijdje geleden las ik bij mijn vriendin
de decemberuitgave van de Wijkkrant
‘Thuis in Zorgvlied’. Hierin stond een
artikel over het 65-jarig bestaan van de
Christoffelschool. Dat trok uiteraard onmiddellijk mijn aandacht.
‘Volgens mij klopt hier iets niet’, was mijn
eerste reactie en ik sloeg direct aan het
rekenen. Van 1972 tot 1985 was ik als
leerkracht werkzaam op bovengenoemde
school. Eind mei 1983 was er een feestweek op de Christoffelsschool vanwege
het 25-jarig bestaan. De feestweek werd
afgesloten met een heus Christoffelhuwelijk: ik trouwde met gymjuf Ria van Trier.
Over het jubileumjaar 1983 bestaat bij mij
dan ook geen enkele twijfel.
Een eenvoudig rekensommetje leert ons
dan dat het 65-jarig bestaan pas in 2023
zal plaats vinden, immers: 1983 + 40 =
2023.In 2008 werd het 50-jarig bestaan
gevierd. Ter gelegenheid daarvan is een
uitgebreide brochure verschenen met als
tite : Christoffelschool, Vijftig jaar, 1958
- 2008. Tweede rekensommetje: Het
65-jarig jubileum is dus in 2023, immers
2008 + 15 = 2023. Is er nog meer ‘bewijs’

nodig, dat de school niet in 2022 haar
65-jarig bestaan beleeft, maar pas in
2023? Het lijkt me niet.
Ik zou zeggen: Verspreid deze activiteiten
over 2022 en 2023. Dat is dan dubbel zo
lang genieten!
Hans Bierhuizen

Christoffel (2)
Ik ben nu 71 jaar en ik was een van de
eerste leerlingen op de St. Christoffel
school. Wij, als gezin, woonden destijds
vrijwel als eersten in de nieuwe Cor
Wortelstraat waar ik opgegroeid ben.
Eigenlijk behoorden we bij de Korvelse
parochie, maar onze ouders prefereerden
in de buurt van Zorgvlied een kleuter- en
lagere school. Omdat de Christoffel toen
nog in aanbouw was, moest ik een halfjaar naar een klas naast het toenmalige
fratershuis aan de Ringbaan West. Na
dat halfjaar verhuisde mijn klas naar de
Christoffel die toen net opende, en kwam
ik met jongens in de klas te zitten die
overwegend uit Zorgvlied kwamen en
voor mij uit een heel ander milieu. Veelal
kinderen van zakenouders.
Ik herinner me nog dat een klasgenoot
‘s morgens met de auto naar school

werd gebracht en daarna weer werd
opgehaald. Hij woonde in een villa aan
de Rijksweg richting Breda. Zo was ik
niet opgevoed, ik ging lopend en tussen
de middag nog naar huis om de eten en
weer te voet terug voor de middaglessen.
Ik weet niog wel een leuke gebeurtenis
die mij overkwam. Op een dag stond bij
aanvang van de middag plotseling Max,
mijn trouwe Duitse herdershond ineens
naast mij. Hij week niet meer van mijn
zijde en wilde met mij mee naar binnen.
Max zat overdag in een grote ren met
binnenhok in onze achtertuin. Hoe hij
daaruit is ontsnapt is me nog steeds
een raadsel, maar ik kreeg natuurlijk de
opdracht om hem weer naar huis te brengen.
Met ons gezin hebben we 9 jaar in de Cor
Wortelstraat gewoond om daarna naar de
Jagerslaan in het Zand te verhuizen.
Vaak denk ik nog aan die fijne tijd op de
Christoffelschool terug, vooral wanneer
ik kakelende kinderen daar weer van en
naartoe zie lopen.
Momenteel wonen mijn vrouw en ik met
veel plezier weer ruim 8 jaar in het Gotenpark, het vroegere buitenbad, in mijn
vertrouwde omgeving.
Eduard Schuurkes

AL MEER DAN
42 JAAR
EEN BEGRIP
IN TILBURG
4
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COLUMN

Nowhere of
now here
Vanuit mijn herinnering diep ik op, dat
het woord ‘jao’ diverse betekenissen kan
hebben, die gaan van een volmondig ‘ja’
via minder of meer ernstige twijfelingen
naar een uitgesproken ‘nee’. De manier
van uitspreken is daarbij doorslaggevend.
De afgelopen week viel me het woord
‘nowhere’ plotsklaps op. In een eerste
blik leek daar ‘now here’ te staan. Slecht
gelezen! Toch is het een leuke verlezing
(als verspreking kan……). Het woord
‘nowhere’ is bijna onderdeel van onze
taal geworden, mede dank zij de reclame
van een telefoonbedrijf, dat je zelfs in
nowhere te bereiken bent, met een schitterend plaatje erbij van een wild stromend
riviertje erbij ergens in, juist, nowhere.
Mogelijk hebben Livingstone en Stanley in donker, onbekend Afrika wel eens
gehoopt dat ze bereikbaar waren. Maar
pas na ruim zeven maanden reizen
bereikte Stanley eindelijk zijn doel en
sprak de overbekende woorden: “Doctor

Livingstone, I presume”. De geschiedenis
verhaalt niet, dat Stanley, bek- en bekaf
in het Engels zei: “Gelukkig, ik ben nou
hier”. Maar dat is toch goed voor te stel-

len. Wie over een paar jaar na een barre
schaatstocht door Tilburg, met windkracht
zes over het kanaalijs , een draai over de
Piushaven (even een klein stukje wind
mee in het Tilburgse Bartlehiem) en vervolgens bij de Reeshof het kanaal moet
verlaten, met de slee naar Het Dorstige
Hert gebracht wordt en via elf wadi’s in
Zorgvlied uiteindelijk de finish bereikt op
het Burgemeester Van de Mortelplein,
na ook nog in de Friezenlaan te hebben
moeten klunen over keinderkôpkes, onder een vrolijk door SPAR versierde poort
door en tenslotte een geweldige beker
krijgt van de toekomstige pleinnaambezitter in onze buurt en een mand met
versterkende etenswaren van Bart Aerts,
eindelijk kan zeggen: “Ik ben now here”.
Het lezen van die laatste zin is al een
inspanning op zich.
Eigenlijk is het bovenstaande een beetje
mijn levensloop. Na wonen op veel plaatsen, een soms kortstondig verblijf op heel
wat scholen en zelfs beroepsmatig op
meerdere plekken werkzaam te zijn geweest, streek ik in Zorgvlied neer en zei:
I’m so happy, I’m nouw hier!”
Tekst: Ad Mols

THUIS IN
ZORGVLIED

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

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

Verhuizen en meer……..

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

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

Burg. van de Mortelplein 122
5037PM Tilburg

Wij verzorgen uw complete verhuizing!

Interim verkoopmanagement
voor de hightech maakindustrie
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GEMEENTENIEUWS
Inwoners kunnen zich zonder
afspraak en met afspraak laten
vaccineren

Heeft u vragen of ideeën?
Maakt u zich zorgen
om iets of iemand?

Tot en met 28 januari kunnen inwoners die een boosterprik
willen, zonder afspraak tussen 10 en 16 uur terecht in de
Koepelhal. Neem een ID en mondkapje mee. Daarna verhuist het prikken naar het Willem II stadion. Hiervoor moet wel
een afspraak gemaakt worden. Meer informatie op: ggdhvb.
nl/prikkenzonderafspraak.

de 2 weken
zitten wij
op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
StatiegeldOmvan
plastic
flesjes
in wijkcentrum de Back, Schout Backstraat 33 in Tilburg.
inzamelenDevoor
stichting
data vindt
u in de agendaQuiet
achter op deze wijkkrant.
Bij de PLUS supermarkt op de campus van De Rooi PanDe koffie staat klaar!
nen aan de Dr. Ahausstraat 1 staat sinds kort een container
voor plastic flesjes met statiegeld. Tilburgers kunnen hier
hun kleine plastic statiegeldflesjes in doen. Al het geld van
het inleveren van de flesjes gaat naar stichting Quiet. Deze
Maas
Evi Broers
stichting zet zich Diny
in voor
mensen die het financieel
lastig
hebben. O.a. doorTelefoonnummer:
activiteiten voor deze groepTelefoonnummer:
inwoners
te organiseren of 06-15
ze iets
te bieden. Het geld
hiervoor
47aan
93 94
06-57
31 54 15
komt van lokale sponsors.
#vanstatiegeldnaardonatieheld.
E-mail:
E-mail:
evibroers@contourdetwern.nl
diny.maas@tilburg.nl

Nieuws van gemeente
ook op sociale media

21.443

Op de sociale media van de gemeente kan iedereen het
laatste Tilburgse nieuws volgen en erover meepraten. De
gemeente wil een groot aantal bewoners aanspreken met
haar sociale media-kanalen. Deze bevatten naast nieuws
ook aankondigingen van wegwerkzaamheden, stadsgesprekken en meer. Het is mogelijk om te reageren op
berichten via Facebook en Twitter. Foto’s van Tilburg zijn
te ‘taggen’ op Instagram. Iedereen kan de pagina, foto’s en
reacties bekijken, ook zonder social media account. www.
facebook.com/gemeentetilburg, www.twitter.com/gemeentetilburg, www.instagram.com/gemeentetilburg.

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.
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Drie kandidaten uit Zorgvlied

Nummer 8 op lijst VVD

Nummer 3 op lijst Lokaal Tilburg

Nummer 2 op lijst PvdA

Wil je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Alex Boonmann. Getrouwd,
vader van twee puberende kinderen. In
het dagelijks leven ben ik ondernemer in
de horeca, evenementen en leisuresector. Voornamelijk op het Piusplein, maar
ook in Berkel-Enschot. Als vrijwilliger ben
ik actief of actief geweest bij ondermeer
KHN, HC Tilburg, Binnenstad Management Tilburg (BMT) en KWF.
Waarom wil jij in de gemeenteraad?
Zoals gezegd: Ik wil graag verbinden en
kansen creëren. Als oud-voorzitter van
Binnenstad Management heb ik gezien
dat Tilburg de komende decennia een
stad met onge- kende mogelijkheden
kan zijn.Om kansen voor de stad te laten
blijven ontstaan, moeten we wel blijven
werken aan het investeren in Tilburg.
Van Biezenmortel in het Oosten tot de
Reeshof in het westen.
Waarom moeten lezers van de wijkkrant op jouw partij stemmen?
Eigenlijk om dezelfde reden als waarom
ik de gemeenteraad in wil: De Tilburgse
VVD wil werken voor Tilburg. De boost
die Tilbur heeft gehad vasthouden. Onze
missie is pas echt geslaag als iedereen
in onze gemeente op zijn of haar manier
meedoet. Dat je je veilig voelt, dat de
gemeente er voor jou is. Kritisch zijn op
uitgaven maar wel de investeringen doen
die effect hebben.
Noem drie belangrijke punten uit het
verkiezingsprogramma.
1. Minstens 2.500 woningen per jaar
erbij. 2. Aanpakken van asociale overlast
van straatintimidatie tot zwerfafval
3. Vlot van A naar B, zoals jij dat wil.
Kun je als gemeenteraadslid iets betekenen voor de wijk Zorgvlied?
Vast en zeker. Ik ben altijd voor iedereen bereikbaar. Als er iets is, laat het mij
weten. Ook buiten de wijk Zorgvlied natuurlijk. We wonen in een prachtige wijk
en als het aan de VVD Tilburg en mij ligt,
zorgen we ervoor dat dat zo blijft. Persoonlijk punt van aandacht vind ik nog wel
het vandalisme en het groenonderhoud.

Wil je jezelf even voorstellen?
Ik ben Peter van Elsäcker, 59 jaar, en
sinds 1983 getrouwd met Myriam. Wij
hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen.
Ik ben als zelfstandige werkzaam als
business development manager in de
hightech sector. Daarnaast zit ik in het
bestuur van de wijkvereniging, ben ik
fotograaf van de wijkkrant en burgerraadslid bij Lokaal Tilburg.
Waarom wil jij in de gemeenteraad?
In de 3,5 jaar dat ik in de fractie van Lokaal Tilburg zit, heb ik gemerkt dat je door
goed samen te werken, heel veel kunt
bereiken in onze stad. Ik leg graag de
verbinding tussen onze inwoners en de
gemeente om belangrijke zaken gedaan
te krijgen. De gemeenteraad is eigenlijk
de ‘baas van de stad’ en daarom de beste
plek om daar invloed op uit te oefenen.
Waarom moeten de lezers van onze
wijkkrant op jouw partij stemmen?
Lokaal Tilburg is een politieke vereniging
die geen verantwoording hoeft af te leggen aan een landelijk partijbestuur. Wij
horen vaak dat we ook de enige partij zijn
die écht naar de problemen van mensen
komt luisteren, ook als er géén camera’s
bij staan. Onze wijkgenoot Toine Zegers,
die op plaats 4 van onze kieslijst staat.
Met 4 zetels zouden er dus 2 raadsleden
uit Zorgvlied in de gemeenteraad komen.
Noem drie belangrijke punten uit het
verkiezingsprogramma.
1. Inwonersparticipatie. Het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners bij nieuwe
projecten. 2. Zorg voor ondernemers. Wij
maken ons sterk voor onze MKB-ondernemers én hun 25.000 werknemers. 3.
Het realiseren van meer duurzame, betaalbare woningen.
Kun je als gemeenteraadslid iets betekenen voor de wijk Zorgvlied?
Ik wil bereikbaar zijn voor alle bewoners
in onze mooie wijk Zorgvlied. Ik luister
naar uw problemen en probeer u te helpen met het zoeken naar oplossingen,
samen met de gemeente of met andere
instanties.

Wil je jezelf even voorstellen?
Ik ben Stefan Jansen, 36 jaar en geboren
en getogen in Tilburg. Met mijn vriendin
en twee kinderen woon ik in onze mooie
wijk Zorgvlied. Ik ben advocaat bij De
Voort Advocaten, met een kantoor om de
hoek aan de Professor Cobbenhagenlaan.
Waarom wil jij in de gemeenteraad?
Ik voel me thuis in Tilburg en heb door
mijn veilige en goede jeugd een kansrijke
start gehad. Op mijn beurt kan ik onze
kinderen nu een goede toekomst bieden.
Zo’n start zou voor ieder kind moeten
gelden: in veiligheid opgroeien, kansen
krijgen en de vrijheid hebben om je eigen keuzes te maken. Maar zo’n start is
niet vanzelfsprekend. De kansen in de
maatschappij zijn niet gelijk verdeeld. De
motivatie om voor meer mensen gelijke
kansen te bieden, is mijn drive om de
politiek in te gaan.
Waarom moeten de lezers van de wijkkrant op jouw partij stemmen?
Onze wijk is een mooi voorbeeld van Tilburg: een groot deel heeft het goed, maar
een aanzienlijk deel heeft echt ondersteuning nodig en heeft het niet makkelijk.
De PvdA staat voor solidariteit: investeren
in mensen en in wijken, vooral daar waar
het écht nodig is.
Noem drie belangrijke punten uit het
verkiezingsprogramma van je partij?
1. Minstens 2.500 huizen per jaar erbij
bouwen. 2. Armoede moet Tilburg uit.
Meer geld naar minimaregelingen en
investeren in maatwerk voor scholing en
werk. Eén loket en één aanspreekpunt
wanneer je ondersteuning nodig hebt. 3.
Wijken en dorpen op het zelfde onderhoudsniveau brengen als het centrum:
straten, fietspaden en het groen.
Kun je als gemeenteraadslid iets betekenen voor de wijk Zorgvlied?
Zeker weten. Politiek bedrijven is ook
‘wat je buiten hoort naar binnen brengen’.
Aandacht geven aan wat mensen zeggen
dat belangrijk is, ook op het schoolplein
van Christoffel,bij de SPAR of in De Back.
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Van H. Margaretha Alaco

Een kerk is van oudsher een plaats voor
veiligheid, rust en vredigheid, belangrijke
gegevens in een mensenleven. Maar
misschien zijn ze wel het meest belangrijk in het leven van de mens die door een
vorm van dementie langzaam wegglijdt
uit de bekende omgeving, die dit zoveel
jaren geboden had. Vaak zijn er mantelzorgers die hun persoonlijke grenzen
ver voorbijgaan om de dementerende
die veiligheid te bieden. Ze putten zich
uit tot het uiterste en moeten uiteindelijk
toch kiezen voor een verpleeghuis. Maar
welk? Mogelijk kiest u voor een particulier
huis. Ook die zijn er een aantal in Tilburg,
waaronder Villa Maria in de voormalige
kerk aan de Ringbaan West. Daarmee is
een cirkel rond.
Gedaantewisseling
Het bijna 100 jaar oude gebouw (uit
1922) heeft intern een ware gedaantewisseling ondergaan en mag zich werkelijk
villa noemen. Het voormalig schip van
de kerk is omgetoverd tot een gezellige
zitruimte met op het koorgedeelte vrij
dominerend een vleugel, die uitnodigt tot
bespelen, zowel door bewoners als door
gasten. Ik zou door kunnen gaan met het
noemen van eetruimte en zichtbare keuken, van royale kamers voor één persoon
tot kamers van vijftig vierkante meters
voor 2 personen, de gezellige loungeruimte met het heel aparte behang, het
glas-in-lood en ook de 12 beelden van
de apostelen, gemaakt van zandsteen,
die de twee gangen aankleden, zoals ze

nog niet zo lang geleden de kerk deden.
Wie staat er dan nog bij stil, dat de bouwpastoor van toen, W.J. Klijn, hier een
kathedraal wilde bouwen, waarvan het
priesterkoor uiteindelijk de totale kerk
werd.
Maar voor het heden is de visie van de
eigenaar van het huis op de mens en
zijn verzorging van veel groter belang.
Daarover ging het gesprek met Paula
van Lier, de manager namens ‘Stepping
Stones’, een deel van de Korian-groep.
,,De mens is rond zijn 30e op zijn toppunt
op diverse manieren. Hij is de kindertijd
en de jeugd ontgroeid, is volwassen geworden en is lichamelijk en geestelijk op
zijn sterkst. Het is een gevoel, dat je vast
wilt houden, maar ook een gevoel dat we
zo graag aan de demente mens deels
terug geven. Hij richt zich op. Binnen ons
thuis herkrijgt hij trots bij het verrichten
van een taak(je) of hobby. Dat betekent,
dat we de mens achter de cliënt moeten
kennen, liefst met zijn verdriet en zijn
vreugde. Wij worden zijn familie en zijn
veiligheid, waarin hij vertrouwen kan
hebben. Laat ik een voorbeeld geven.
Een man wilde absoluut niet onder de
douche. Hij verzette zich met kracht en
raakte in paniek. Bij navraag bleek, dat hij
het concentratiekamp overleefd had en
bij het zien van een douche het gas weer
hoorde en rook. Als je dat weet, doe je dit
een mens toch niet aan! Maar het gaat in
onze visie verder. Als 16 jarig meisje in
de verzorging moest ik mensen wakker
maken, die zo graag nog even bleven

liggen. Ze moesten gewassen worden,
op tijd aan tafel. Kortom de verzorging
en de verpleging bepaalden het dagritme
van de cliënt en patiënt, niet die persoon
zelf. Hier niet. JIJ bepaalt hoe jouw ritme
is en de verzorging past zich aan.”
Maar dat vraagt toch erg veel van die
mensen.
Inleving
,,Dat klopt natuurlijk. Het vergt vooral veel
inleving in de ander. Het is een totaal
andere houding naar de mens.”
Ik zie daar een verzorgster mee zitten
eten met de mensen. Als ik op bezoek
ging bij mijn schoonmoeder en de maaltijd werd opgediend, dan was het helemaal
niet vreemd, dat ik als bezoek ging helpen met eten geven. Hoe gaat dat hier?
,,Je noemt nu een typisch voorbeeld.
We proberen om aan iedere tafel een
verzorgster te laten mee-eten. Het stimuleert het familiale gevoel, het thuis zijn.
We eten allemaal samen, al is dat geen
verplichting. Bovendien geldt ook hierbij,
dat zien eten doet eten. Natuurlijk komt in
onze visie de cliënt op de eerste plaats.
Zijn welzijn staat voorop. Maar onmiddellijk daarna komt de verzorging. Hun
welbevinden heeft neerslag op hun werk.
Stel, dat een bewoner hier zegt, dat zij
altijd graag cakes bakte. Dan maken we
samen met de verzorging daar een plaats
en tijd voor vrij. Het is een geluksmoment
voor beide mensen. Als ‘Jan’ zegt, dat
hij even een kopje koffie gaat halen voor
‘Tine’, dan” is hij weer die galante man,
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acoque naar Villa Maria

Foto’s: Peter van Elsäcker

die dat ook deed voor zijn vrouw. Als we
wensen kunnen vervullen, doen we dat.”
Dat klinkt idealistisch, maar waar komt
dat vandaan?
,,Het is allereerst een holistische visie,
een visie op de mens als geheel. Lichaam, geest, gevoelens, gedachten en
verlangens: alles is één. Binnen die visie
past ook creatieve therapie, een wens die
uit de bewoners naar voren kwam. Voor
de keuze van activiteiten zijn die wensen
bepalend.”
Stepping Stones
Het was een gesprek om lang over na
te denken. Ik dacht bijvoorbeeld aan
een eerder gesprek met holistisch massagetherapeute Anneke Wolters (zie
wijkkrant Zorgvlied van september 2021).
Wie uitgaat van de hele mens zal hem in
iedere levensfase aanvaarden en begeleiden, maar zal hem ook aanspreken op
zijn complete mogelijkheden, dus ook op
zijn gedachten en vooral gevoelens.
Ik dacht ook over de naamkeuze: Stepping Stones. In water kun je stenen
leggen om iemand te helpen droog naar
de overkant te lopen. Wie het leven ziet
als een rivier, soms wild, dan weer kalm
stromend, waarin de mens zich soms
moeilijk staande kan houden, zal oversteekplaatsen zoeken, maar ook creëren.
Hij zal een brug bouwen of stenen leggen. Stepping Stones als steunpunten in
het leven, vooral als dit leven door omstandigheden te wild is geworden. Door
als organisatie die steunpunten aan te
brengen zet je voor die ander, maar zeker
ook voor jezelf een heel erg belangrijke
stap. Met deze visie in het achterhoofd
zal Villa Maria van groot belang zijn voor
hen die moeite hebben gekregen de levensrivier over te steken.
Mijn grote dank aan Paula van Lier, die
niet alleen dit belangrijke werk lijn geeft,
maar mij persoonlijk stevig aan het denken heeft gezet.
Tekst: Ad Mols
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Aerts Retail t.h.o.d.n. SPAR Zorgvlied
Burg. Van de Mortelplein 41
5037 PJ Tilburg

20220123_14532 Spar Tilburg_creëren A4 advertentie keukentextiel spaaractie_v2.indd 1

20-01-2022 15:24
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Wordt lid van wijkvereniging Zorgvlied!

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 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 bijvoorbeeld naar de gemeente.
Een vereniging heeft leden en veel
bewoners hebben zich ooit als lid opgegeven. Jaren geleden is besloten dat

alle bewoners 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. Het bestuur wil
daarom het ledenbestand actualiseren.
Wat staat tegenover het lidmaatschap
van de wijkvereniging? Leden onderschrijven het belang van een actieve
wijkvereniging en kunnen daaraan ook
deelnemen. Zij bepalen op de Algemene
Ledenvergadering (ALV) het beleid van
de vereniging en benoemen het bestuur.
En zij worden uitgenodigd op bijzondere

AANMELDING LIDMAATSCHAP
Ik wil graag lid worden of blijven van Wijkvereniging Zorgvlied
Naam en voorletters:......:...............................................................

gelegenheden. In het voorjaar wil het
bestuur weer een ALV organiseren. De
contributie blijft nul euro.
Wil je lid worden of blijven, vul dan de
strook in en stuur deze naar: Wijkvereniging Zorgvlied, Wijkcentrum De Back,
Schout Backstraat 33, 5037 MJ Tilburg
of doe de strook in een envelop daar in
de bus. Je kunt ook het formulier op onze
website invullen: www.zorgvliedtilburg.nl/
lidmaatschap of met behulp van de qrcode in de aanmeldstrook.
Tekst: Wijkvereniging Zorgvlied

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.

Adres:.............................................................................................
Postcode:........................................................................................
Email adres:...................................................................................
Telefoon (niet verplicht, wel handig):..............................................

Van der Vleuten en Derix Uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding Harriet van der
Vleuten wordt Van der Vleuten en Derix
Uitvaartbegeleiding: twee ondernemende
vrouwen bundelen hun krachten in een
nieuw samenwerkingsverband.
Harriet van der Vleuten voert vanuit haar
woonhuis aan de Ronnerstraat al vijftien
jaar een succesvolle uitvaartonderneming
in Tilburg en omstreken. Het accent ligt
altijd op het nemen van tijd en samen
met de nabestaanden aandacht geven
aan wat belangrijk is. Op die manier ontstaat er een mooi persoonlijk afscheid.
Niet alle keuzes hoeven op de eerste dag
gemaakt te worden. ,,Je moet mensen de
ruimte geven om tot mooie woorden of
rituelen te komen”, aldus Harriet.
Hoe ontstond de nieuwe samenwerking
met Francy?
In 2019 kwam Francy Derix in dienst bij
Harriet. ,,Vanaf het eerste moment was
er een klik en zo ontstond een mooie
samenwerking’’, aldus Francy. Dit heeft
geleid tot een voortzetting van de uitvaartonderneming in een nieuw verband
waarin Harriet en Francy hun krachten
bundelen: als vennoten leiden ze nu
samen de onderneming die verder gaat
als: Van der Vleuten en Derix Uitvaartbegeleiding.
En toch heel vertrouwd. Harriet en Francy
blijven werken zoals mensen dat van hen

Francy Derix (links) en Harriët van der Vleuten (rechts) gaan als vennoten verder.
Foto: Bart van Hattem Fotograﬁe
gewend zijn: ,,Er is altijd één uitvaartbeeleidster van het eerste gesprek tot en met
de dag van de uitvaart.”
Met tijd en aandacht om samen met
de nabestaanden naar een persoonli-

jk afscheid te kunnen werken. In een
voorgesprek maar ook bij plotseling overlijden vinden ze ruimte om met nabestaanden te zoeken wat past en troost biedt.
Tekst: Van der Vleuten en Derix
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advertentie

Thuis in Tilburg

Stem op 16 maart, PvdA

#2 - Stefan Jansen

Onder deze vlag gaan wij in maart de

verkiezingen in. Ik ben Stefan en sta op

plek 2 van de lijst van de PvdA. Waar ik voor
ga? Een Tilburg dat weer het thuis wordt

van iedereen, waar alle Tilburgers dezelfde
kansen krijgen, ongeacht waar je vandaan

komt of waar je huis staat. Die van mij staat
in Zorgvlied. En ik ben trots op onze wijk.
Mijn speerpunten voor onze wijk:
•

Veiligheid: meer veilige oversteekplaatsen
voor voetgangers. Zorgen dat auto’s écht
30km per uur rijden, door herinrichting
straten en meer handhaving.

•

Eén Zorgvlied: ga bij de organisatie van
activiteiten uit van de hele wijk: van de Van
Limburg Stirumlaan tot aan de Bredaseweg!

•

Meer groen: geef bomen in alle straten meer
ruimte. We richten de Frankenlaan opnieuw
in, volgens ontwerp nieuwe Friezenlaan.

•

Fijne parken: vernieuw het park aan het
Burgemeester van de Mortelplein en verleng
het park aan de Van Limburg Stirumlaan na
de sloop van de kantoren.

De PvdA Tilburg staat voor
een sociale, eerlijke en groene
toekomst voor iedereen.
We hebben vier speerpunten:

Heb je een idee voor de
wijk of wil je iets delen?
Bel of app dan naar Stefan Jansen:

06 - 83 84 83 05
Kijk voor ons verhaal
op www.pvdatilburg.nl
of op mijn website
www.stemstefan.nl

•

Betaalbare en voldoende woningen. We
bouwen 2.500 huizen extra, boven op
de bestaande planning, voor mensen met
een krappe beurs, starters, studenten en
ouderen.

•

Iedere Tilburger een fatsoenlijk leven waarin
je écht mee kunt doen. We bannen (kinder-)
armoede uit en bieden op een toegankelijke
en vriendelijke manier ondersteuning.

•

Een gezonde en schone leefomgeving. Extra
investeringen in klimaat en duurzaamheid
en de betaalbaarheid daarvan. Je kunt niet
groen doen als je rood staat.

•

Topvoorzieningen voor de wijken.
Voldoende wijkagenten, zorg dichtbij,
boodschappen in de buurt en goede scholen
en speel- en sportvoorzieningen.
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Doucement: een pareltje in Zorgvlied

Doucement. Het was al een heel bijzonder pand in de wijk Zorgvlied, maar na een langdurige verbouwing en renovatie is
het echt een pareltje in Zorgvlied geworden. Het gemeentelijk monument is in 1933 gebouwd in opdracht van prof. Jan de
Quay. Hij studeerde aan de universiteit van Utrecht en werd in 1928 benoemd tot lector aan de Katholieke Economische
Hogeschool in Tilburg. Hij gaf architect W. Maas opdracht tot de bouw van deze stadsvilla, omschreven als ‘riante woning
met praktijkruimte’. Later werd De Quay Commissaris van de Koningin en Noord-Brabant en van 1959 tot 1963 was hij
minister-president.
Foto: Peter van Elsäcker

THUIS IN ZORGVLIED

De redactie is op zoek naar bewoners van Zorgvlied die mee willen werken aan onze
rubriek Thuis in Zorgvlied. Een half uurtje praten met één van onze redacteuren,
uitleggen waarom je je thuis voelt in de wijk Zorgvlied, even poseren voor onze fotograaf
en klaar is Kees. Daarnaast willen wij heel graag in contact met mensen uit Zorgvlied
die een bijzondere verzameling hebben en daar meer over willen vertellen. Voel je je
aangesproken? Aarzel niet en stuur een mailtje naar redactie@zorgvliedtilburg.nl
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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ZORGVLIED NATUURLIJK

Kiekeboe
De eekhoorns doen het goed in de wijk.
Maar waar zijn ze toch altijd zo druk
mee? Halverwege november kregen de
eekhoorn in mijn achtertuin de kolder in
de kop. In vliegende vaart zaten ze achter elkaar aan, soms in spiralen over de
stammen van de lindenbomen. Doodstil
zaten ze dan ineens, vlak bij elkaar, maar
aan weerszijden van de stam, waardoor
ze elkaar niet konden zien. Ongetwijfeld
met kloppende hartjes. Zodra er een in
beweging kwam, pootjes krassend over
de bast, schoof de ander bliksemsnel om
de boom heen naar de opponent toe, die
zich dan alweer aan de andere kant van
de stam verborgen hield.
Dit kiekeboespel kon minutenlang doorgaan totdat ze ineens weer in volle vaart
achter elkaar aan jakkerden, soms met
nog een of twee andere eekhoorns erbij
– mannetjes die allemaal toegang tot het
vrouwtje wilden die net in haar ontvankelijke periode begon te komen. Wanneer
zo’n eekhoorn in volle vaart het einde van
een tak bereikte zweefde hij met de staart
als parachute naar een volgend houvast.
Alsof afzonderlijke bomen niet bestaan,
enkel takken, dik en dun, een aaneen-

gesloten netwerk van wegen met hier
en daar een luchtbrug ertussen en een
grondroute als het echt niet anders kan.
Voor eksters en kauwen zijn de eekhoorns niet bang. Ze dwingen ze opzij te
gaan als ze erlangs willen of tergen de
vogels door ze quasi onverschillig heel
dicht te naderen. In de winter kunnen de
kraaiachtigen dat wel hebben. Maar als
tegen het voorjaar hun hormonen gaan
opspelen wordt zo’n eekhoorn een eierrover en kuikendief en proberen ze het

rode gevaar met scherpe duikvluchten
van takken te stoten.
Maar zover is het nog niet. Het is halverwege januari als ik dit schrijf en de
eekhoorns laten zich weinig zien. Een
dag of tien geleden was een eekhoorn
druk bezig met zijn vlijmscherpe tanden
takken van de linde af te pellen. Met die
schors werd het nest bekleed. Niet een
van de slaapnesten die ze rondom mijn
achtertuin hebben gebouwd, maar het
kraamnest. Dat zit in een grote conifeer
waarin ik ze voortdurend samen zie verdwijnen. De wilde achtervolgingen zijn
ten einde, de rivalen afgeschud. Ik sluit
niet uit dat het vrouwtje inmiddels drachtig is. In dat geval zullen aan het einde
van februari tussen twee en vijf jongen
geboren worden die dan nog tien dagen
worden gezoogd voordat ze de omgeving
gaan verkennen. Vanaf april stropen ze
dan als belhamels de voederhuisjes in
de buurt af, net zoals we afgelopen jaar
hebben gezien. En als het vrouwtje stevig
en gezond is produceert ze in juli of augustus opnieuw nageslacht.
Waarom het in de wijk niet wemelt van de
eekhoorns komt omdat hooguit een kwart
het eerste jaar haalt en één procent het
vijfde jaar. Het kan niet altijd feest zijn.
Tekst en foto: Piet J. van den Hout

Samen • Vertrouwen • Authentiek • Kwaliteit

• Kinderdagverblijf
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang

Verhuisplannen?
Bel ons voor een
GRATIS WAARDEBEPALING!

Bel voor een
vrijblijvende
kennismaking:

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

013 - 208 65 00

info@alstedevanmierlomakelaardij.nl

www.alstedevanmierlomakelaardij.nl
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Vrouwenraad: samen kletsen, lachen en luisteren
Eens in de twee weken op dinsdagochtend komt een groep vrouwen samen
in wijkcentrum De Back. De vrouwen
komen uit verschillende hoeken van de
wijk of net daarbuiten, ze praten graag
en lachen veel en ze weten precies waar
je het lekkerste Turkse brood of de beste
Marokkaanse ingrediënten kunt halen,
informatie die met liefde wordt gedeeld.
Als de eerste koffie op is en de belangrijkste nieuwtjes zijn uitgewisseld, dan
komt het gesprek echter op iets anders:
wat gaan we organiseren voor de vrouwen in onze wijk? Want dat is waarvoor de
vrouwenraad, waaronder ikzelf, bij elkaar
is gekomen: onze wijk Zorgvlied een nog
fijnere buurt maken om in te wonen.
Als je de leden van de vrouwenraad
vraagt waarom ze in de vrouwenraad zitten, dan geven ze allemaal aan Zorgvlied
zo’n fijne wijk te vinden. Volgens Sakina
is Zorgvlied zelfs de mooiste wijk van
Tilburg, zo mooi dat ze hier al 35 jaar
woont. En Hatun vertelt dat veel van
haar kennissen in deze wijk wonen. Deelnemen aan de vrouwenraad is voor haar
dan ook een mooie manier om iets te
doen voor de bewoners van ‘haar’ wijk.
Deze gezelligheid willen we graag met
meer vrouwen uit onze wijk delen. Vanaf
het begin heb ik mij heel erg welkom

gevoeld bij de vrouwenraad. Niet verwonderlijk, want iedereen is enthousiast
om nieuwe mensen te ontmoeten. Elles
prijst de hoeveelheid aan nationaliteiten,
interesses en verhalen die de vrouwen
meenemen. En Nagwa hoopt dat de
groepen op de maandagmiddag en de
dinsdagmiddag groter worden.
Het liefst organiseren we eens per maand
een activiteit voor en door vrouwen. Idee
hierachter is dat als de vrouwen uit onze
wijk elkaar kennen, het gemakkelijker
is om eens een praatje te maken met
iemand, om elkaar te helpen en om zo
samen sterk te staan. De activiteiten die
de vrouwenraad organiseert zijn dan
ook heel divers. Corona heeft door veel
plannen een streep gezet, maar onder
andere een gezamenlijk vrouwen-ontbijt
(altijd een succes), een scharrelmiddag
en een muzikale avond staan nog op het
programma.
Daarnaast is er elke week een gezellige bijeenkomst op de maandag- en

de dinsdagmiddag in het wijkcentrum.
Maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30
uur komen zo’n 14 mensen van Turkse
afkomst bij elkaar om thee te drinken,
soms met wat lekkers dat een van de
deelnemers heeft meegebracht. Volgens
Fatma verhogen de maandagmiddagen
de gezelligheid in de hele wijk. Dinsdagmiddag is de interculturele vrouwenclub,
eveneens van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Hier komen vrouwen van allerlei nationaliteiten bij elkaar.
Samen kletsen, lachen en naar elkaar
luisteren, dat is denk ik wel het belangrijkste van de bijeenkomsten die de vrouwenraad organiseert. Maar we zouden
graag méér willen doen. En daar kunnen
we wel wat goede ideeën voor gebruiken. Maar bovenal nog meer vrouwen
die onze middagen en andere activiteiten
komen bezoeken!
Je bent altijd welkom op de maandag- of
de dinsdagmiddag. Aanmelden is niet
nodig.Wil je liever eerst persoonlijk kennismaken of heb je een goed idee voor
ons? Spreek dan een van ons aan of
wijkmedewerker Evi Boers.Wij zijn wij
sinds kort ook bereikbaar via de e-mail op
vrouwenraadzorgvliedtilburg@gmail.com.
Tekst: Elles, Evi, Fatma, Hatun, Kadidja, Nagwa, Sakina, Savriti en Meike

van der

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl
Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg
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Zorgvlied kan ook inhaken op zonnepark
Inwoners van Zorgvlied kunnen inhaken
op een bijzonder zonne-energieproject.
Energiefabriek 013 gaat een zonne-park
ontwikkelen langs de A58 in Tilburg.
Bij Energiefabriek Kempenbaan wordt
straks met zonnepanelen duurzame
energie opgewekt voor zo’n 500 huishoudens of kleine bedrijven. Dat gebeurt
op een sociale manier, door iedereen de
kans te geven om mee te doen. Of je nu
schathemeltjerijk bent of juist niet.
De zonnepanelen komen op de geluidswal tussen Hotel Van Der Valk en het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Voor
een bedrag vanaf 100 euro kun je een
zonnepaneel kopen en zo draag je op
een positieve manier bij aan de energietransitie in Tilburg en omstreken. In
ongeveer 10 jaar heb je als deelnemer
de kosten al volledig terugverdiend en
heb je veel duurzame energie opgewekt.

Daarna ontvang je nog ongeveer vijf jaar
lang rendement.
Energiefabriek Kempenbaan is een postcoderoosproject en daarom uitsluitend

beschikbaar voor inwoners van dertien
postcodes in Tilburg en Goirle. Daarbiij
zit met postcode 5037 ook Zorgvlied.
Zie ook: www.energiefabriek013.nl

AGENDA ZORGVLIED
Dinsdag 8 februari
Dinsdag 22 februari
Dinsdag 8 maart
Dinsdag 22 maart
De Back. 10.00-12.00 uur
Inloopochtend
Gemeente en Contourdetwern zitten met

een kopje koffie klaar voor bewoners van
de wijk Zorgvlied 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 evenementen en activiteiten in Zorgvlied tussen 25 maart
en 17 juni kun je tot en met 15 maart
doormailen naar: redactie@zorgvliedtilburg.nl

WEEKAGENDA DE BACK
MAANDAG
9.00-13.00
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor
mensen met een beperking. Info: D. van
Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl of
0683793112
middag
Remedial teaching. Info: www.mrt-rt.nl
19.00-21.45
Spaanse les Catharina Espanola. Info:
info@spaanslerentilburg.nl of K. Geerts
0648330452
20.00-23.00
Repetitie Tilburgs Opera Koor
DINSDAG
9.00-13.00
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor
mensen met een beperking. Info: D. van
Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl of
0683793112
10.00-12.00 uur
Op even weken inloop gemeente Tilburg
en Contourdetwern voor bewoners Zorgvlied.
Middag		
Remedial teaching info: www.mrt-rt.nl
17.20-20.00
Ffact dancecompany, danslessen diverse

leeftijden en stijlen. Info: www.ffactdancecompany.nl
19.00-21.45
Spaanse les Catharina Espanola. Info:
info@spaanslerentilburg.nl of K. Geerts
0648330452
WOENSDAG
9.00-17.00
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor
mensen met een beperking. Info: D. van
Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl of
0683793112
10.45-11.45
De Groene Muze, bewegen op muziek
voor 60+. Info: M.Bezems, 0628371006
14.20-19.00 Ffact dancecompany, Danslessen voor bassischoolleeftijd. Info:
www.ffactdancecompany.nl
19.00-20.15
Spaanse les Catharina Espanola. Info:
info@spaanslerentilburg.nl of K. Geerts
0648330452
19.30-22.00
Repetitie Vrouwenkamerkoor Cantilare
19.30-23.00
Biljartclub De Back
DONDERDAG

9.00-13.00
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor
mensen met een beperking. Info: D. van
Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl of
0683793112
13.00-17.00
Stichting Comite Welzijn Ouderen Westeind. Diverse activiteiten voor senioren
oa. Linedance, beweging voor ouderen
en koersbal.
18.00-21.15
repetitie Souvenir jeugdkoor.
VRIJDAG
13.30-16.30
Knutselmiddag voor dames. Info: W. van
den Boer, no-wi@home.nl, 0134633268
15.40-18.40
Ffact dancecompany, danslessen diverse
leeftijden en stijlen. Info: www.ffactdancecompany.nl
19.30-22.30
Maple leaf line dancers
ZATERDAG
9.30-12.00
Ffact dancecompany, danslessen diverse
leeftijden en stijlen. Info: www.ffactdancecompany.nl

16
WIJKKRANT ZORGVLIED JANUARI 2022 definitief t.b.v. groels.indd 16

21-1-2022 10:19:33

