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Koningsdag is in Zorgvlied weer ouderwets gezellig gevierd. Honderden wijkbewoners kwamen op de activiteiten in en  
rond de Burgemeester Suijsstraat af. De organisatoren hadden de mensen uit Oekraïne die tijdelijk in het GGD-gebouw 
wonen als speciale gasten uitgenodigd. Op pagina 8 en 9 een foto-verslag van Koningsdag.            Foto: Peter van Elsäcker

Druk, gezellig, zonnig en bijzondere gasten

Esmah Lahlah (GroenLinks) wordt de 
nieuwe wijkwethouder van Zorgvlied. 
Binnen het college gaat zij zich vooral 
met Werk en Inkomen bezighouden. 
Lahlah studeerde kinder- en jeugd- 
psychologie en rechten aan de 
Universiteit Tilburg. Zij woont in 
Tilburg en heeft twee kinderen. Vorig 
jaar werd zij uitgeroepen tot beste 
lokale bestuurder van Nederland. 
Als wijkwethouder volgt zij Marcelle 
Hendrickx (D66) op, die acht jaar 
lang wethouder van haar eigen 
wijk Zorgvlied was. Hendrickx blijft 
overigens wethouder  van gezondheid, 
zorg en cultuur. 

Esmah Lahlah nieuwe 
wijkwethouder Zorgvlied

Esmah Lahlah.    Foto: Dolph Cantrijn
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Net weer terug uit Spanje en het hoofd 
is nog een beetje vol van dat heerlijke 
land. Zon, zee, bergen en vooral prettige 
mensen en heerlijk eten. Daarom maar 
weer eens een Spaans recept. Kip in een 
combinatie met lagostines??, vandaar 
de naam van dit gerecht: zee en berg. 
Wat heb je nodig? Uiteraard dus kip, ik 
maak het met kipfilet, kippenbouten kun 
je natuurlijk ook gebruiken. Vervolgens 
lagostines, ik gebruik soms ook rauwe 
grote (diepvries)garnalen. Daar gaan we 
dan.
Voor vier personen vier kipfilets of 
kippenbouten. Bouten geven wel een 
rijkere smaak aan de saus omdat daar 
nog vel omheen zit. Twaalf lagostines of 
ongeveer twintig grote rauwe (diepvries)
garnalen. Een ui, een teen knoflook, 
vier tomaten, blikje tomaatblokjes kan 
ook, een klein handjevol geroosterde 
amandelen. Ik koop blanke amandelen, 
rooster ze zelf. Een soeplepel brandy. 
Ik gebruik droge sherry. Een halve liter 
visbouillon van een blokje, peterselie, 
olijfolie, zout en peper.
Snijd de ui, en tomaten klein. Verhit 
olijfolie in een braadpan met dikke bodem 
en bak de kip hierin aan alle kanten. 
Haal de kip eruit en bak de lagostines 
of garnalen in dezelfde olie. Houd deze 
ook apart. Bak vervolgens in diezelfde 
olie de uien zachtjes, een minuut of 

vijf en voeg dan de tomaatblokjes toe. 
Laat een kwartiertje pruttelen en voeg 
dan de bouillon en de kip toe. Laat een 
half uurtje pruttelen. Hak een flinke bos 
peterselie een beetje klein en vermaal 
in een vijzel of met je keukenmachine 
de amandelen, die je indien nodig eerst 
nog roostert,  met de peterselie en de 
knoflook. Voeg toe aan de kip, samen 
met de bewaarde lagostines of garnalen. 
Flambeer met de brandy of sherry. Ik vind 
dat eng dus ik doe het er gewoon maar 
bij. Smaakt misschien nog wel beter. Nog 
vijf minuutjes laten sudderen.

Tekst: Kristel Stoffels

RECEPT COLOFON
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Sol, Mar y Montaña 

Sinds kort heeft Tilburg West twee nieu-
we wijk-BOA’s. Dat zijn Danielle Arts en 
Donald Visser.
Wijkgericht werken met (wijk) boa’s 
heeft als doel om binnen de wijk, 
maatschappelijke en culturele ontwikke-
ling bij te houden en te monitoren. De 
huidige samenleving verandert namelijk 
erg snel en dus is het van belang voor 
de gemeente om hier vroegtijdig op in te 
kunnen spelen.
Voor wijkgericht werken is de burger in 
de wijk de belangrijkste partner van de 
(wijk)boa en staat daarom centraal. Het 
is namelijk de burger die in de wijk aan-
wezig is. Hij weet als geen ander wat er 
precies leeft in de wijk, waar verbeterin-
gen wenselijk zijn of wat er juist erg goed 
gaat.
De (wijk)boa in de wijk werkt aan onder-
linge ontmoetingen en verbindingen 
tussen mensen. Het is daarom voor de 
gemeente wenselijk om zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij bestaande structuren en 
initiatieven.

De belangrijke taken van de (wijk)boa op 
een rijtje: 
- Zorgdragen voor orde en veiligheid: 
toezicht en handhaving.
- Visitekaart van de gemeente.
- Transparant, interactief en zorgvuldig 
besturen. 
- Verbinding veiligheidstaken met 
zorgketen, gevoel van veiligheid in de 
wijken in kaart.

- Dienstverlenende en lerende houding 
versterken.
- De toezichtstaken in de wijk.
- Het gastheer/gastvrouw zijn in de open-
bare ruimte van de gemeente.
- Het preventief oppakken van diverse 
problemen in de wijk.
- Corrigerend optreden.
- De handhavingstaken in de wijk.

Tekst: gemeente Tilburg

Twee nieuwe wijk-BOA’s in Zorgvlied 
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Lumette: een lichtpunt in Zorgvlied
Met Silvialumette. Hoor je dit aan de 
andere kant van de lijn, dan sprak je 
bijna zeker met Silvia Nooijens, samen 
met haar man Gerard de drijvende kracht 
achter Lumette Verlichting op het uiterste 
puntje van onze wijk. 
Als je het hebt over ‘goed in het zicht 
liggen’ dan maakte de vader van Silvia 
ruim 55 jaar geleden daar dankbaar 
gebruik van. Hij had een bedrijf in de 
Hasseltstraat, vlak bij de bekende 
Tilburgse meubelwinkel Victor Boeren. Bij 
zijn vertrek naar de Bredaseweg zei hij al: 
,,Dit blijft altijd een mooie weg. En daar 
heeft hij gelijk in gekregen. We wonen in 
een hele fi jne wijk met heel veel prachtige 
huizen. Natuurlijk is het verkeer in die tijd 
verschrikkelijk veel drukker geworden”, 
waarna ze even moest zwijgen want 
er kwam weer (voor de zoveelste keer 
vandaag) een ambulance langs met veel 
lawaai. Daarna zegt ze lachend op zijn 
Tilburgs: ,,Och, ‘t is altij wè” 
We krijgen het over de vorige eigenaar, 
Van Stiphout, de kruidenier, waar ik in 
mijn jeugd regelmatig kwam. Het was 
toen een buurtwinkel, zoals er zoveel 
waren, een kleine oppervlakte en veel 
aanloop van buurtbewoners. Geen 
rijkdom, maar op een sociale manier de 
kost verdienen. Bij dat sociale hoorde 
toen maar ook nu een fl inke portie 
service.

Ophangen
Dat is dus bij Silvia en Gerard niet 
veranderd. In een wijk, die duidelijk aan 
het verouderen is, is die service nog 
steeds belangrijk. ,,Het gaat hier niet 
alleen over het verkopen van lampen. 
We gaan eventueel bij mensen thuis 
kijken, wat er binnen hun interieur goed 
zou staan. Op verzoek gaat Gerard dan 
lampen ophangen. Dat is natuurlijk wel 
veranderd met vroeger. Vaak hebben 
mensen nu een of meer foto’s of zelfs 
een fi lmpje op hun telefoon van de 

Lampenwinkel zit al 55 jaar op de hoek van Bredaseweg en Ringbaan West

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

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.

4. WIJ NEMEN CONTACT MET JE OP.

Ketelhavenstraat 93, 5045 NG Tilburg  |  013 203 6614  |  m@kelaar.com  |  www.vandenboschmakelaars.com

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN

Wij staan voor je klaar .

Aanvragen kan ook 
telefonisch via 013 203 6614.

inrichting en kijken we samen met hen 
wat het beste zou staan. Op verzoek gaat 
Gerard dan lampen ophangen. Maar het 
gebeurt ook, dat een oud iemand een 
of meer kapotte lampen heeft, die dan 
verwisseld worden. Dat vooral versterkt 
ook onze band met de wijk. Natuurlijk is 
het allemaal wat verminderd. Niet alleen 
wordt veel gekocht via webshops, maar 
zien we ook hoe Marktplaats en Woppah 
een deel van ons assortiment hebben 
overgenomen.”
,,En parkeren?” ,,Dat is voor ons niet 
zo’n heel groot probleem. We hebben 
een goede overbuurman (Café De 
Korenbloem) die nooit moeilijk doet als 
een klant van ons even bij hem parkeert.”  
Toch wil ik even terug naar de opper- 
vlakte van de winkel. Het valt me op, dat 
de laatste tijd enkele  lampenwinkels zijn 
verdwenen. Op de Korvelseweg, maar 
ook achter de Westermarkt. Deze laatste 
had een heel royale uitstraling maar 

kon het blijkbaar toch niet volhouden. 
Natuurlijk weet Silvia door welke oor- 
zaken deze winkels zijn verdwenen. 
Bij de een heeft dat met familie of op-
volging te maken, bij de ander was het 
iets anders. Natuurlijk was  die op de 
Westermarkt veel royaler, maar dat is 
het punt helemaal niet. Lumette lijkt 
misschien wel vol, maar dat komt door 
de enorme keuze, voor elk wat wils.  
Het is deze grote keuze, maar vooral 
ook de service en het huiselijk gevoel 
die je tot vaste klant maken. Of je komt 
voor een prachtige lamp of voor een 
enkel batterijtje, je wordt altijd vriendelijk 
ontvangen en gaat met een glimlach de 
winkel weer uit. Volgens mij is Lumette 
een lichtpunt in de wijk. Enne….. waarom 
een webshop, als Silvia en Gerard in de 
buurt zijn, zo vertrouwd met hun zaak, 
dat de achternaam niet meer Nooijer 
maar Lumette is.
                                      Tekst: Ad Mols

Gerard en Silvia Nooijens voor hun winkel op de hoek van de Bredaseweg met 
de Ringbaan West.                                                                           Foto: Ruud Erich
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Spontane actie tijdens Koningsdag
Tijdens Koningsdag heb ik het initiatief 
genomen om kansarme kinderen in 
Tunesië te ondersteunen door rolstoelen 
en schoolartikelen te verzamelen omdat 
ze daar geen mogelijkheid voor hebben.
Ik kwam bij toeval een krantenartikel 
tegen over mevrouw Els Bruens, die 
al dertig jaar actief is met projecten in 
Tunesië en Roemenië .
Ik heb dertig jaar S.O.S.-kinderen 
ondersteund die in rioolbuizen wonen 
in Roemenië. Beide projecten in 
Roemenië konden door onverwachtte 
omstandigheden niet meer doorgaan
Door haar krantenartikel en mijn initiatief 
hebben we elkaar gevonden. Mevrouw 
Bruens is buitengewoon getalenteerd 
in het leggen van verbindingen in de 
hulpverlening daar. Haar belangrijkste 
taak vindt ze is rolstoelen daarheen 
brengen en andere nuttige zaken. Wij 
zijn een samenwerking aangegaan en wij 
willen dat ook volhouden.
Els Bruens had me beloofd om op 
Koningsdag te komen kijken omdat we 
afgesproken hadden dat zij de opbrengst 
van die dag mee mocht nemen naar 
Tunesië, waar zij op 6 mei naar toe 
ging. Landelijk is het gemiddelde wat 
de verkoop opbrengt op Koningsdag 
90  euro. Ik ben supertrots dat ik samen 
met Coby Loots die ook in Mariëngaarde 
woont en die spontaan haar hulp 
aanbood voor Koningsdag, dat klusje 
goed geklaard hebben. Het was druk en 
gezellig bij onze kraam.
Wij hebben tijdens de zonnige 
Koningsdag maar liefst 267 euro 
opgehaald met onze loterij en de 
vrije verkoop. Van dat geld konden in 
Tunesië twee rolstoelen gekocht worden. 
Els Bruens heeft dat gedaan  en de 
rolstoelen aangeboden aan een man en 
een aan een vrouw .

Kinderen uit Zorgvlied maakten tijdens Koningsdag welkomsttekeningen voor 
hun leeftijdgenootjes uit Oekraïne.                                                Foto:Coby Loots

Actie levert twee rolstoelen op voor Tunesië en tekeningen voor kinderen uit Oekraïne

Tijdens de voorbereidingen kwam er bij 
mij nog een tweede plan op. Dat had te 
maken met het feit dat er in onze wijk 
nu onverwachts kinderen uit Oekraïne 
zijn komen wonen. Ik wilde hen welkom 
heten, maar hoe pak je dat aan? Zo 
ontstond de gedachte: kinderen voor 
kinderen. Dat was de oplossing.
En zo stonden er een aantal tekentafels 

klaar op Koningsdag en daar konden 
kinderen spontaan een welkomsttekening 
maken.  
Een paar dagen later hebben we de 
tekeningen uitgedeeld in hun huis hier in 
GGD-gebouw. Dank je wel kinderen in 
Zorgvlied, de kinderen uit Oekraïne zijn 
er heel blij mee. Dat zie je op de foto.
                          Tekst: Addy van Mierlo

Oekraïners op bezoek in Mariëngaarde
Woensdag 25 mei was er een inloop- 
middag in Mariëngaarde voor de 
Oekraïners die in het voormalig GGD-
gebouw verblijven. Initiatiefneemster 
was Gerry Swinkels, bewoonster van 
Mariëngaarde. 
Samen met een aantal andere bewoners 
hebben we de schouders eronder gezet 
in samenwerking met ContourdeTwern.
Het werd een fijne, ontspannen 
kennismaking met nieuwe buren die een 
andere taal spreken. Bij binnenkomst in 
onze tuinkamer hebben wij de ‘nieuwe’ 
buren in koor ontvangen met Ласкаво 
просимо” (Laskavo prosymo = Welkom). 

Marie-Cécile Moerdijk had een liedje 
voorgedragen in het Oekraïens. Een 
Oekraïense dame ging spontaan 
meezingen. 
In groepjes kregen de gasten een 
rondleiding door het gebouw. Enkele 
ateliers waren ook open.
In de tuin konden de kinderen 
stoepkrijten, binnen tekenen aan de 
tafels. Ondertussen werd er ook vrolijke 
BollyBhangra (Indiase) muziek op 
gezet. Marianne, docente dans, nam 
de kinderen en volwassenen mee in de 
energieke dans.  
We hadden ook een leuk liedje 

uitgezocht. We zongen een liedje voor 
jong en oud: oze wieze woze wieze walla 
kristalla.
Na het zingen vroegen ze wat het 
betekende. Niets zeiden wij, gewoon een 
verzonnen tekst voor de gezelligheid. 
Maar ik heb me later laten vertellen dat 
het liedje oorspronkelijk afkomstig is 
uit het Creool-Portugees en fonetisch 
aangepast is aan het Nederlands. En 
Zewoze betekent ‘gelukkig worden’ en 
walla betekent ‘gered worden’. Dan 
hebben we dus toch een toepasselijk 
liedje uitgezocht voor deze middag.
                       Tekst: De Groene Muze
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COLUMN

Hoogte 
of diepte
Vol verwachting kloppen vandaag 14 mei 
vele Nederlandse harten: zal S(10)tien 
wel of niet de top bereiken? Zal ze vanuit 
de Diepte op kunnen klimmen naar de 
Hoogte, de Europese top? Ik schaam me 
niet om te zeggen, dat het me geen bal 
interesseert. Hoe Europees is het Eurovi-
sie Songfestival? Is het wel een songfes-
tival, als dat vooral groots moet zijn, veel 
lawaai moet bieden en erg lang duren. 
Van één avond waarin voornamelijk echte 
songs te horen waren is het verworden 
tot een commerciële rommelpot in drie 
avonden. Dave Berry voorspelde het in 
1965 tijdens het Songfestival van Knok-
ke. Nu, na bijna 57 jaren, ben ik zijn 
optreden nog niet vergeten. Op internet 
staat het als volgt omschreven. 
Eén jongen durfde het in elk geval wel. 
Hij nam het op tegen alles en iedereen 
en... hij won. In juli 1965 zagen we hem 
voor de eerste maal op de televisie. Een 
lang, dun been; een benige hand met 

traag bewegende vingers. Een heup, een 
schouder, een achterhoofd met dik, lang 
haar. Een lichaam dat zich in langzaam 
striptease-tempo naar de microfoon be-
woog. We griezelden er een beetje van, 
maar riepen al gauw: ‘Dit is het! Dit is het 
helemaal!’
Maar Dave Berry, met een gage van 
700 gulden, won de publieksprijs van 

20.000 gulden en zong, opkomend zoals 
omschreven met geldtellende vingers 
‘You’ve got this strange eff ect on me, but 
I like it’. 
Dave Berry was van een gouden ge-
neratie (hij is één maand ouder dan 
ik) en won met een heuse song. Niet 
dat dit later niet meer voorgekomen is, 
maar gekakel van een broedse kip uit 
een niet-Europees land is nauwelijks 
nog een song te noemen. S10 brengt 
wel een song, nog wel met een enorme 
diepte. Blijkbaar heeft ze zoveel psychi-
sche lagen af moeten pellen om aan die 
diepte te ontsnappen en op te klimmen 
tot songhoogte. Zal ze winnen? Zal een 
blote buik daarbij helpen? Op dit moment 
heb ik geen idee. Ik mijmer wat voor me 
heen en denk ineens: ,,Maar wij hebben 
hier in Zorgvlied toch een echte song-
zanger voordat hij groots ging doen in 
het Eindhovense.” Hij zou Zorgvlied we-
reldberoemd kunnen maken in Europa, 
Australië en Israël. Broer Mark zou dan 
de Zorgvlied-marketing kunnen doen. 
Organisatie, vraag onze Guus, succes 
verzekerd.

Tekst: Ad Mols

     Ledeboerstraat 22 
5048 AD Tilburg 

 + 31 (0) 13 467 05 26 
 info@nouwens-verhuizingen.nl 

www.nouwens-verhuizingen.nl 
 
 
 

 
Verhuizen en meer…….. 

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

     Wij verzorgen uw complete verhuizing! 
 

THUIS IN THUIS IN 
ZORGVLIEDZORGVLIED

Wijkkrant van, voor en door inwoners van Zorgvlied

Heb je tips of suggesties? Wil je reageren op artikelen in de 
wijkkrant of een Ingezonden Brief schrijven over zaken in 

Zorgvlied? Of wil je in de wijkkrant adverteren?
Dat kan. Mail naar redactie@zorgvliedtilburg.nl

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

www.vanelsacker.tech

Burg. van de Mortelplein 122
5037PM Tilburg

Interim verkoopmanagement
voor de hightech maakindustrie
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GEMEENTENIEUWS
Help levens redden
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar 
apparaat dat een schok kan geven bij een hartstilstand. Hier-
door kan het hartritme herstellen en kan het een leven redden.

Hoe sneller een AED wordt ingezet bij een hartstilstand, hoe 
groter de overlevingskans Daarom is het van levensbelang dat er 
in elke buurt voldoende werkende AED’s hangen.

Vrijwilligers gezocht
Bij een reanimatie halen Burgerhulpverleners de AED uit de kast 
en gaan daarmee naar het slachtoffer. Om ervoor te zorgen dat 
de AED in goede staat is, worden deze door een groepje 
vrijwilligers gecontroleerd. 

Wil je helpen levens te redden? Je controleert dan 1 keer per 
maand 2 of 3 AED’s, op verzoek van Stichting AED Tilburg. 
Uiteraard krijg je hiervoor de nodige training. Aanmelden kan bij 
Peter Franken van de Stichting via aedtilburg@ziggo.nl. 
Ook donaties zijn altijd welkom; hiermee kan de stichting meer 
AED's plaatsen. Kijk op www.aedtilburg.nl

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Berichten 
over uw 
buurt

Fotografie: Frans LaHaye

De AED aan het 
Burgemeester van de Mortelplein. 

Samen maken we de wijk!
Onlangs was ik in mijn rol als wijkwethouder weer bij een aantal be-
wonersavonden. Ook in mijn ‘eigen’ wijk Zorgvlied. Dat vind ik altijd 
leuk en waardevol om te doen. Er wordt van alles besproken en het 
is voor mij een goede gelegenheid om het samenspel tussen wijkraad 
en bewoners te zien. 

Het gaat gelukkig goed met veel wijken en veel bewoners. Ook in Zorg-
vlied waar de wijkvereniging, het kindcentrum Christoffel, wijkcentrum 
De Back, de vrouwenraad en ContourdeTwern heel actief zijn. Recent 
nog is er een zeer geslaagd Suikerfeest (of Eid-al-fitr) gevierd. Ook or-
ganiseerde de wijkvereniging een voorjaarsborrel in De Back en nodig-
de Christoffel recent alle kinderen en ouders uit voor een ontmoeting 
op school. Die betrokkenheid is niet vanzelfsprekend. Ik vind het heel 
fijn dat er hier zoveel partijen zijn die samen werken aan de fijne buurt 
die Zorgvlied is. 

En juist nu is dat heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat daar waar 
het goed is, het goed blijft. Maar vooral voor de mensen met wie het 
(nog) niet zo goed gaat. Mensen die in de coronapandemie zijn ver-
eenzaamd en het lastig vinden om weer aansluiting te vinden. Mensen 
voor wie het leven niet vanzelfsprekend en makkelijk gaat. Mensen 
die een uitgestoken hand goed kunnen gebruiken. De activiteiten die 
dichtbij, in de wijk worden georganiseerd, kunnen het verschil maken 
voor deze mensen. 

Belangrijk is in ieder geval dat we het samen blijven doen: bewoners, 
gemeente en maatschappelijke partners. Samen staan we sterk en kun-
nen we zorgen dat onze wijk aantrekkelijk en veilig blijft. Een wijk waar 
de bewoners oog voor elkaar hebben, voor elkaar opkomen waar het 
gaat over veiligheid, onze leefomgeving, energie en cultuur. Dat heeft 
onze wijk ook laten zien met de warme ontvangst van de 

vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend. En belangrijk voor een 
stad met inwoners die #Meervoorelkaar willen betekenen.

Zoals u wellicht weet, wordt op het moment dat ik dit schrijf een nieuw 
college van burgemeester en wethouders gevormd. Dat betekent 
dat portefeuilles weer opnieuw worden verdeeld en dat ik niet meer 
de wijkwethouder voor Zorgvlied ben. Na acht jaar krijg ik nu ande-
re wijken onder mijn hoede.  Maar als inwoner van Zorgvlied blijf ik 
natuurlijk wel betrokken.

Ik draag deze rol met een ietwat zwaar gemoed over aan mijn collega 
Esmah Lahlah die de komende periode uw wijkwethouder is. Ik zal 
bij die overdracht met trots vertellen over de fijne ontmoetingen, de 
goede projecten en de gesprekken met actieve wijkbewoners. Ik wil ie-
dereen in de wijk hartelijk bedanken voor de samenwerking en mooie 
ontmoetingen. 

De volgende keer dat ik u zie ben ik weer gewoon uw buurvrouw. 

Marcelle Hendrickx

Uw contactpersonen bij de gemeente
Wijkregisseur Diny Maas: diny.maas@tilburg.nl / 06 15 47 93 94 en omgevingsmanager Joris Ketelaars: joris.ketelaars@tilburg.nl / 06 50 18 49 37
Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de gratis FixiApp.
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KUNST EN CULTUUR 

Kamerkoor E21
Kamerkoor E21 uit Tilburg onder leiding 
van Peter Cornelissen verzorgt op vrijdag 
24 juni in Mariëngaarde om 20.00 uur 
een benefietconcert voor de opvang van 
Oekraïners in Tilburg. Het koor zingt zes 
liederen. De begeleiding is in handen van 
Oleg Lysenko (bayan), Walter Stadhou-
ders (gitaar) en Sil van den Hout (pre-
sentatie). Toegangsprijs: 10 euro. Kaart-
verkoop vanaf 19.30 uur aan de zaal. 
Reserveren: E21.tilburg@gmail.com.

Cantilare
Sinds maart van dit jaar repeteert Tilburgs 
Vrouwenkamerkoor Cantilare in wijkcen-
trum De Back in Tilburg. Elke woensdag-
avond zingt het koor met veel plezier op 
deze gezellige en gastvrije plek. Om de 
mensen uit de wijk kennis te laten maken 
met het koor, geeft Cantilare op zondag-
middag 23 juni om 15.00 uur een concert 
in De Back. Ook andere belangstellenden 
zijn van harte welkom.
Cantilare is een enthousiast kamerkoor 
met een goed niveau en, bijzonder eigen-
tijds repertoire en boeiende samenwer-
kingsprojecten. Uitgevoerd worden meer-
stemmige stukken, speciaal gearrangeerd 
voor vrouwenkoren. Deze middag staan 
onder andere stukken op het program 
van Purcell, Elgar, Tegner, Casals en 
Whitacre. 
Het koor staat onder leiding van dirigente 
Herma Timmer en wordt op piano bege-
leid door Kazue Goto.  www.cantilare.nl of 
op de Facebookpagina. 
Voor meer informatie over Kazue Goto 
zie www.go-to-kazue.com. Toegangsprijs 
2,50 euro. Kaartjes voor dit concert zijn 
verkrijgbaar bij Wilma van den Boer tij-

dens openingstijden van De Back of voor 
aanvang van het optreden. Tijdens de 
pauze krijg je een lekker hapje.

Nu ik alleen ben...
De spot gaat aan. Hij schijnt op jou en op 
jou alleen. Wie ben jij? Wat wil jij kwijt aan 
de wereld? Welke boodschap heb jij voor 
de mensen die naar jou luisteren? 
Met deze vragen gingen zeven mensen 
aan de slag. Het werd een muzikaal-the-
atrale zoektocht die uitmondde in zeven 
vocale monologen en drie groepsnum-
mers. 
‘Nu ik alleen ben...’ is een theatraal con-
cert waarin de zangers en zangeressen 
laten zien en horen wat hen bezighoudt. 
De liederen en gesproken teksten zijn 
zeer divers en weerspiegelen de prach-
tige eigenheid van elke performer. De 
voorstelling werd geproduceerd en ge-
coacht werd door Zangstudio Duende. 
Zaterdag 2 juli om 20.00 uur of zondag 
3 juli om 15.00 uur in Mariëngaarde. 

Toegangsprijs: 12,50 euro inclusief koffie 
of thee. Kaarten tevoren reserveren via 
info@zangstudioduende.nl. De kosten 
worden na een bevestigingsmail per be-
taalverzoek geïncasseerd.

Ecstatic Dance
Dance, connect, play, flow and let the 
good times roll. Dans, een van de meest 
pure vormen van expressie. Muziek, dit 
gaat direct naar binnen en voel je me-
teen. Connectie, dit hebben we o zo no-
dig in deze tijd. Combineer dit en je krijgt 
Ecstatic Dance! Deze editie van Ecstatic 
Dance Tilburg zal plaatsvinden in de 
prachtige kapel van de Mariëngaarde in 
Tilburg. Kom je ook dansen?
Zondag 17 juli om 17.30 uur Inloop, 
18.00 uur Start openingsceremonie, 
18.30 uur Start Ecstatic DJ set en 20.30 
uur Einde Food en tijd om te connecten.
Tickets via: https://www.chipta.com/
tickets/event/51109/ecstatic-dance-til-
burg-17-juli-2022/

Waterviool
Op zaterdag 25 juni geven de leerlingen 
van Muziekpraktijk Waterviool hun jaar-
lijkse uitvoering bij Kunstcluster Mariën-
gaarde. 
De praktijk ligt in Zorgvlied en bestaat uit 
zo’n dertig vioolleerlingen. Alle kinderen 
die les hebben, zullen hun vioolspel laten 
horen. Er zijn solistische optredens maar 
er zijn ook ensembles die spelen. Heeft 
u zin om te komen kijken dan kunt u 
kaarten bestellen voor de voorstelling om 
13.30 uur of 15.00 uur. Kaarten kosten 5 
euro en moeten  gereserveerd worden. 
Er wordt dus niet aan de deur verkocht. 
U kunt reserveren door een mail te sturen 
met het aantal kaarten en de tijd wanneer 
u wilt komen naar info@waterviool.nl.
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Doe mee tijdens Kunst en Cultuurfestival
Inwoners van Zorgvlied die iets willen presenteren, kunnen zich alsnog aanmelden

Van 16 tot en met 18 september vindt het 
Kunst- en Cultuurfestival Zorgvlied plaats. 
Vorig jaar waren er drie dagen lang ac-
tiviteiten in Kunstcluster Mariëngaarde. 
Dit jaar zijn er ook in wijkcentrum De Back 
allerlei voorstellingen en presentaties. In 
het wijkcentrum presenteren zich onder 
andere de vaste gebruikers van De Back. 
In Mariëngaarde kunnen in principe aller-
lei culturele organisaties zich presenteren. 
Tijdens het drie dagen durende festival 
zijn er onder meer theatervoorstellingen, 
concerten en films te zien, maar er is ook 
beeldende kunst, kabaret, poëzie en films. 
De gebruikers van De Back zijn door de 
organisatoren al benaderd en het lijstje 
activiteiten in Mariëngaarde is inmiddels 
ook al goed gevuld. Maar in principe 
kunnen  alle inwoners (jong en oud) van 
Zorgvlied die tijdens het festival iets op 
kunst- of cultuurgebied willen presente-
ren zich alsnog aanmelden bij De Back 
(deback@kpnmail.nl of 013-4687373) of 
Mariëngaarde (bureaumariengaarde@
gmail.com).

Vorig jaar trad tijdens het kunst- en cultuurfestival Zorgvlied een compleet 
symfonie-orkest op in de kapel in Mariëngaarde.          Foto: Peter van Elsäcker

Eten in De Back
Wijkcentrum De Back gaat ook in de 
zomer gewoon door met Eten in de 
Back. Voor slechts 10 euro krijg je een 
heerlijk menu voorgeschoteld inclusief 
een drankje naar keuze. 
Aanmelden kan heel eenvoudig per 
mail via deback@kpnmail.nl, met een 
telefoontje naar 013-4687373 of gewoon 
even binnen lopen in De Back.
Dinsdag 14 juni: tomatensoep, friet, 
stoofvlees, salade en een dame blanche. 
Dinsdag 21 juni: groentesoep, aardap-
pels, tuinbonen, een smakelijke gehakt-
bal en een gebakje. Dinsdag 28 juni: 
maissoep, vispot, aardappel, boemkool, 
puree en dessert. Dinsdag 5 juli: cour-
gettesoep, aardappels, karbonade, 
groente en ijs. Dinsdag 12 juli: salade, 
aardappels, vis, beure blanc en creme 
brulé. Dinsdag 19 juli: barbeque met 
alles erop en eraan. Gezellig gezond!

Wandelen
Wandelen is goed voor lijf en hoofd. 
Het maakt je fitter en je voelt je na het 
wandelen opgewekter. Atletiekvereniging 
Attila weet daar alles van en begeleidt 
verschillende wandelgroepen.
Attila staat bekend om de begeleiding 
van hardlopers en alle vormen van atle-

tiek. Maar bij Attila zijn ook gezelligheid 
en sociale contacten heel belangrijk. Er 
zijn wandelgroepen voor alle afstanden 
en tempo’s.  Eén van de wandelgroepen 
loopt op dinsdagmorgen en heeft nog 
plaats voor nieuwe wandelaars. U loopt 
altijd met andere wandelaars en juist het 
sociale contact is waardevol. Interesse 
om te kijken hoe het wandelt met de 
wandelgroep? Wandel een keer mee. 
Meer informatie: adrasenberg@home.nl

Gelukkig oud worden
Gelukkig oud worden in Tilburg! Dat 
is het motto van de gemeente Tilburg. 
We worden ouder en we wonen langer 
thuis. Voor iedereen kan ‘gelukkig oud 
worden’ er anders uitzien en wensen en 
behoeften om prettig te ouder te worden, 
verschillen dus. 
Het Fijn Thuisgesprek gaat over wat 
uzelf belangrijk vindt om prettig ouder 
te worden. In het gesprek kunnen prak-
tische zaken besproken worden, zoals 
mogelijke aanpassingen in de woning 
maar ook vragen over zingeving, bij 
voorbeeld om iets voor anderen te kun-
nen betekenen. Kortom, een gesprek 
over alle onderwerpen van het leven.
Het Fijn Thuisgesprek is er voor alle 
Tilburgers vanaf 65 jaar. Iedereen kan 
zelf het gesprek aanvragen. Bovendien 

ontvangen alle 75-jarigen in Tilburg een 
uitnodiging voor een Fijn Thuisgesprek. 
Maar leeftijd is niet doorslaggevend, 
ook bepaalde gebeurtenissen kunnen 
aanleiding zijn om het gesprek aan te 
vragen. Vrijwilligers van ContourdeTwern 
voeren de gesprekken en hebben alle 
tijd om uw wensen en behoeften in kaart 
te brengen. Zij hebben antwoorden op 
veel vragen of weten bij wie ze terecht 
kunnen voor antwoorden.
Wilt u een Fijn Thuisgesprek hebben? 
Neem contact op met Het Adviespunt 
van Contourde Twern: 013-5839907 of 
mail naar adviespunt@contourdetwern.nl

Vrouwenraad  Zorgvlied
De Turkse vrouwengroep komt elke
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
bijeen in wijkcentrum De Back. De Multi-
culturele vrouwengroep komt elke dins-
dagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur
bijeen in wijkcentrum De Back.
We komen samen als vrouwen onder 
mekaar, om te knutselen, een spelletje te 
doen of gewoon te kletsen. Ook organi-
seren we geregeld activiteiten. 
De eerste deelname is gratis. Daarna 
wordt een kleine vergoeding gevraagd 
van 1 euro per keer of 20 euro voor een 
heel jaar. Er kan gebruik worden ge-
maakt van de meedoenregeling. 

KORT NIEUWS
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Koningsdag in Zorgvlied weer 
ouderwets gezellig gevierd

Foto-verslag Koningsdag 2022 in Zorgvlied.                                                                                      Foto’s: Peter van Elsäcker 
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De exploitatie van wijkcentrum De Back 
moet ondergebracht worden bij de wijk- 
vereniging, er moeten meer activiteiten  
in Zorgvlied georganiseerd worden en er 
zouden meer jonge mensen als vrijwil-
liger actief moeten worden in de wijk.
Dat is het  ’wensenlijstje’ dat de vertrek-
kende penningmeester van wijkvereni- 
ging Paul van der Velden (71) achterlaat. 
Van der Velden stak de Baroniebaan 
over en verhuisde onlangs van Zorgvlied 
naar de Blaak. Inmiddels is er een nieu-
we penningmeester gevonden. Dat is 
Bastiaan Maan, die in een van de hofjes 
langs de Frankenlaan woont.

Dubbele functie
Hoe kwam Paul bij de wijkvereniging 
terecht? ,,Ik wilde iets voor de wijk doen 
en ik had nog wat tijd over want ik was 
gestopt als penningmeester van de afdel-
ing Tilburg van het Rode Kruis. Het werd 
een dubbele functie, niet alleen penning-
meester van de wijkvereniging maar ook 
van de stichting die ons wijkgebouw De 
Back beheert. Zelf vond ik dat geen ge-
lukkige combinatie. Eigenlijk was ik een 
penningmeester met twee petten op. Het 
is beter als het beheer van de Back ook 
rechtstreeks onder het bestuur van de 
wijkvereniging valt”.
Van der Velden legt uit waarom wijk- 
vereniging Zorgvlied samen met wijk- 
vereniging De Boomtak in een speciale 
positie verkeert. ,,Het zijn de enige twee 
wijkorganisaties in Tilburg met een eigen 
wijkgebouw. In de andere wijken wordt 
gebruik gemaakt dvan zogenaamde 
MFA’s, deze gebouwen worden gefinan-
cierd door de gemeente. Zij krijgen ook 
vanuit diezelfde gemeente professio-
nele ondersteuning via ContourDetwern 
en haar professionele wijkwerkers. In 
Zorgvlied zijn een paar mensen van Con-
tourDetwern actief maar die organisatie 
heeft, in opdracht van de gemeente, 
Zorgvlied-Zuid als speerpunt aangemerkt 

Penningmeester Paul van der Velden verlaat na vijf jaar bestuur van de wijkvereniging  

Paul van der Velden vindt dat er aan de inrichting van wijkcentrum De Back echt 
wat moet gebeuren.                                                                         Foto: Ruud Erich 

en is dus niet is de rest van de wijk ac-
tief”.
Volgens Van der Velden zouden er in de 
hele wijk Zorgvlied veel meer activiteiten 
georganiseerd moeten worden. ,,In De 
Boomtak vinden veel meer activiteiten 
plaats en zijn veel meer jongere vrijwil-
ligers actief dan in Zorgvlied. Vanuit de 
Back kunnen we op dit moment nauwe-
lijks activiteiten organiseren. We hebben 
maar één persoon in dienst en die heeft 
zijn handen vol aan het beheer van het 
wijkgebouw. Daarnaast zijn er wel vrijwil-
ligers maar die zijn doorgaans nogal op 
leeftijd. Ik zou een beroep willen doen op 
jonge mensen in de wijk. Wordt ook actief 
en help mee om de leefbaarheid in je 

eigen wijk nog verder te verhogen”.
Er is nog een andere reden voor het 
pleidooi van de vertrekkende penning-
meester van de wijkvereniging. Hij vindt 
dat de exploitatie van De Back veel druk 
op het bestuur van de wijkvereniging 
legt waardoor de aandacht voor andere 
zaken in gevaar zou kunnen komen. 
,,Mensen van 30 tot 40 jaar die zich voor 
hun wijk willen inzetten. Daar is echt 
behoefte aan in Zorgvlied. De Back is 
technisch gezien helemaal in orde, maar 
de inrichting is nogal oubollig. Daar moet 
echt iets aan gebeuren en dat zou ook 
weer een mooie taak kunnen zijn voor die 
jongere vrijwilligers’’.

Tekst: Ruud Erich

‘Jonge vrijwilligers nodig in Zorgvlied‘

OPROEPOPROEP
Wegens het vertrek van de huidige secretaresse is het bestuur van wijkvereniging 

Zorgvlied op zoek naar een nieuwe  

SECRETARIS/SECRETARESSE SECRETARIS/SECRETARESSE 
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar secretariaat@zorgvliedtilburg.nl. Daarna 

wordt er contact met je opgenomen. 
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Dit jaar bestaat Kindcentrum Christoff el 
65 jaar. En dat hebben we uitgebreid 
gevierd op vrijdag 13 mei. Samen met de 
leerlingen, ouders, wijkbewoners en (oud) 
collega’s.
Op deze zonnige en feestelijke dag heb-
ben we samen met de leerlingen in het 
begin van de middag genoten van een 
twintigtal verschillende workshops waar 
de kinderen voor waren ingeschreven. 
Deze middag begon met een feestelijke 

opening met een heus nieuw Christoff el- 
lied en een toepasselijke sportieve Chris-
toff eldans.
Aan het einde van de schooldag heb-
ben we met een heerlijk zonnetje op 
ons groene schoolplein een gezellige 
borrel georganiseerd samen met de 
ouders, wijkbewoners en oud-collega’s. 
De opkomst was boven verwachting. De 
ROC-studenten van de school naast ons 
hadden ambachtelijke hapjes bereid en 

deze vervolgens zelf uitgedeeld aan alle 
aanwezigen. 
Na de borrel heeft het team van de 
school met het team van de kinderop- 
vang gezamenlijk gegeten en hebben we 
samen deze feestelijke dag afgesloten 
met een leuke karaokeavond. Al met al 
was het een zeer geslaagd jubileumfeest 
met veel gezelligheid, saamhorigheid en 
verbinding. 

Tekst: Tijn Bodifée (KC Christoff el)

Christoff el vierde het 65-jarig bestaan

Huiswerkbegeleiding	voor	middelbare	scholieren

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

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

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

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

Ad	van	den	Elshout	06-39489094

Zie	ook:	

Het 65-jarig bestaan het Kindcentrum Christoff el is op 13 mei uitgebreid en uitbundig gevierd. Eerst waren de leerlingen 
aan de beurt en daarna waren ook ouders, wijkbewoners en (oud)collega’s uitgenodigd.    Foto: Kindcentrum Christoff el
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www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

Henriette Ronnerstraat 19  5038 KH Tilburg

     van der 

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding

AL MEER DAN
42 JAAR

EEN BEGRIP
IN TILBURG 

KORT NIEUWS

KBO-ers genoten
vier uur lang in
Museum Dansant

Zangschool van
Lokaal Zes trad 
op voor de KBO

Vijfde editie 
van Zorgvlied
aan de Kook

Bijna zeventig leden van de KBO 
waren op 19 mei aanwezig bij het lente-
arrangement in Hilvarenbeek. Dit had 
eigenlijk een kerst-arrangement zullen 
zijn op 2 december. Vanwege corona 
werd het uitgesteld tot 19 mei.
In het Museum Dansant hebben zij 
genoten van een programma met ruim 4 
uur amusement. Het museum is in een 
adembenemend prachtige sfeer gebracht. 
We werden ontvangen met een cocktail 
en konden daarna lekker genieten van 
koffie of thee met een Brusselse wafel 
met kersen en slagroom.
Na een presentatie van diverse 
draaiorgels gebruikten we de lunch in 
het draaiorgelmuseum. Daarna hebben 
we genoten van een show in het 
kermismuseum. Tijdens de show werden 
we verwend met poffertjes, popcorn en 
suikerspin en niet te vergeten een wijntje. 

Wist je dat dit jaar voor de vijfde keer 
een walking dinner door de wijk wordt 
georganiseerd? Op zaterdag 8 oktober  
staat Zorgvlied aan de Kook weer 
gepland. Deze gezellige avond door en 
voor de bewoners van de (hele) wijk 
Zorgvlied draait om de ontmoeting aan 
tafel met bekende en nog onbekende 
buurtgenoten onder het genot van lekker 
eten en drinken. Je hoeft geen sterren-
chef te zijn om deel te nemen aan deze 
avond. Serveer je gasten dat heerlijke 
familierecept of dat fantastische gerecht 
van die kookcursus die je hebt gevolgd. 
Alles is goed, het gaat om een fijne avond 
met elkaar.
Wordt u hier ook enthousiast van? Wacht 
dan niet langer, want vol is vol! Stuur 
nu een mail naar zorgvliedaandekook@
gmail.com voor inschrijving en info.
Hopelijk gaan we elkaar zien in oktober.

In samenwerking met Lokaal Zes was 
op 17 mei door de KBO een programma 
samengesteld. Lokaal Zes is een 
zangschool met een filiaal in Oisterwijk 
en een in Tilburg. Een twaalftal leerlingen 
van Lokaal Zes bracht een divers 
repertoire ten gehore. Het varieerde 
van Nederlandstalige muziek van Karin 
Bloemen via Amerikaanse musicals tot 
aria’s uit Italiaanse opera’s. De meeste 
muziekstukken werden solo uitgevoerd, 
maar er waren ook een paar duetten en 
een ensemble van drie heren.
De gastzangers straalden uit dat ze 
met veel plezier optraden. Een tweetal 
zangeressen had niet eerder solo 
opgetreden. 
Tot slot konden de 28 aanwezigen 
meezingen met Het Dorp van Wim 
Sonneveld en het  Alleluja van Leonard 
Cohen.
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Suikerfeest in de Back zeer geslaagd

Suikerfeest, Ramadanfeest, 
Ramazanfeest, Eid al-Fitr. Allemaal 
namen voor hetzelfde feest op het einde 
van de vastentijd (de ramadan), hoewel 
de betekenis niet overal hetzelfde is. De 
hele islamitische wereld kent de term 
Eid al-Fitr als het breken van de vasten, 
voor velen gezien als Suikerfeest. Ik werd 
echter daarin bijgepraat door Sufrayez 
Gotzar, die me wees op regionale 
verschillen, die meespeelden op het feest 
dat 15 mei plaatsvond in De Back. 
Toen ik daar binnenkwam werd ik 
door twee mensen welkom geheten. 
Van de één kreeg ik een kaart met 
daaraan zonnebloempitten, de ander 
besprenkelde mijn handen met eau 
de cologne en bood me snoep aan. 
Mijn vrouw heeft de pitten in de grond 
gezet en de plantjes zijn inmiddels na 
anderhalve week zo’n 10 centimeter 
hoog. 
Het besprenkelen en aanbieden van 
snoep heeft een al wat oudere Turkse 
traditie. Als je een gast ontvangt biedt 
je hem de mogelijkheid zijn handen te 
reinigen, zodat hij zich opgefrist voelt. Dat 

geven van snoep is een andere traditie, 
die erg lijkt op ons Driekoningenfeest 
of, veel ouder, het feest van Onnozele 
Kinderen of, zoals het in Tilburg heette, 
het ‘Koosje-Koosje zingen’ op 28 
december. 
Tijdens het Suikerfeest gingen kinderen 
naar vooral oudere mensen om niet de 
vastentijd, maar de eenzaamheid van die 
mensen te breken. Als beloning kregen 
ze dan wat snoepjes.

Huiskamer
Het Suikerfeest in Zorgvlied kan echter 
een heel andere betekenis krijgen. Flink 
wat mensen willen in onze wijk meer 
verbondenheid brengen met mogelijk De 
Back als ‘huiskamer’. Door de hele wijk 
uit te nodigen zou je die verbondenheid 
langzaam kunnen creëren. Geweldig 
zoals dat geprobeerd is. 
Diverse activiteiten voor kinderen en 
volwassenen, gezellig bij elkaar zijn, 
allerlei ontmoetingen, kennismakingen 
met elkaar en elkaars cultuur, een open, 
vrolijke sfeer, hoe kan je beter in een wijk 
tot eenheid, tot gezamenlijkheid komen. 

En juist vrouwen, onze hoop voor het 
voortbestaan van de wereld, namen 
het voortouw. Je zou het bijna cynisch 
noemen, maar de enige zeer prominente 
man in het festijn was een clown die 
luchtballonnen tot allerlei figuren in elkaar 
draaide. 
De eigengemaakte lekkere hapjes, de 
organisatie van de activiteiten, vooral 
voor de kinderen, het ontmoeten van 
al die Nederlanders van verschillende 
afkomst, de vrolijke lach en zelfs die 
twee mannen van het bestuur van de 
wijkvereniging achter de bar, alles klopte, 
alles was een feest, waar gelukkig flink 
wat mensen op af gekomen zijn. 
Al die mensen zijn rijker naar huis 
gegaan. Zij waren aanwezig bij een 
nieuwe traditie in onze wijk, want volgend 
jaar komt er weer een Suikerfeest of 
Ramadanfeest of……. nou ja, de naam 
kennen we nu wel. Opnieuw gaan we 
dan de vasten, maar vooral ook de 
eenzaamheid breken. Samen met zijn 
allen gaan we dat doen. Ik kijk er nu al 
naar uit.
                                   Tekst: Ad Mols

Het eerste suikerfeest in wijkcentrum De Back op 15 mei werd een groot succes.                          Foto’s: Peter van Elsäcker
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De wilde tuin
Heeft u het meegekregen, van die wilde 
tuin? Dat initiatief van NRC en de Til-
burgse universiteit? Het gaat erom dat je 
een deel van je tuin, minimaal een vier-
kante meter, leeg maakt en een tijdlang 
helemaal onberoerd laat. Niets aanplan-
ten, niet schoff elen, niet water geven, 
gewoon zijn gang laten gaan. Weinig 
dingen zijn voor de meeste mensen 
moeilijker dan iets los te laten, zomaar 
te laten gebeuren. Wellicht dat de initia-
tiefnemers juist daarom meteen al een 
ontsnappingsroute aanboden voor dit 
radicale experiment: je mag er best zelf 
een plantje in zetten. Maar dan verder 
erafblijven. En afwachten wat er gebeurt. 
Met je tuin. En met jezelf. 
Ik rook een kans en meldde me aan. Mijn 
vrouw stond me grootmoedig toe een 
perceeltje van één bij drie meter hele-
maal aan het project te wijden. Ik liet er 
geen gras over groeien en ging de dag 
erop aan de slag - ze zou zich immers 
nog kunnen bedenken. Alles ging er met 
wortel en tak uit. De aarde nu was woest 
en ledig.
Ik had altijd al moeite gehad met die ex-

treme netheid in tuinen, met die drang al-
les te ordenen, onder controle te houden. 
Hoe alle planten kant en klaar in potten 
worden gekocht, een kaartje eraan met 
de naam van de kweekvorm. Bijna alles 
is ook nog eens van uitheemse herkomst, 
Japans meestal. Dat is al zo sinds Philipp 
Franz von Siebold in de negentiende 
eeuw een menagerie aan planten uit Ja-
pan meebracht. Ze waren bestemd voor 
de botanische tuin in Leiden, maar gaan-
deweg bereikten ze elke tuin in ons land. 
Hosta, hortenzia, azalea, bij wie staan ze 
niet? In wiens tuin groeien nog inheemse 

planten? Ik heb dat altijd vervreemdend 
gevonden, al dat instantane exotische 
kweekgoed waartussen alle planten die 
zich spontaan willen vestigen in één ruk 
als onkruid worden geëlimineerd. Simpel-
weg omdat ze niet in het inrichtingsplan 
passen. 
En nu zit ik mij te verkneukelen in mijn 
eigen wilde tuin. Hier en daar komen al 
wat langwerpige groene blaadjes boven 
de grond, in stelletjes van twee. Echte 
blaadjes zijn het niet, maar zaadlobben. 
Daarin zit het reservevoedsel voor de 
plant waarmee die zijn stengel en echte 
blaadjes kan laten groeien. Die blaad-
jes zullen er heel anders uitzien dan de 
zaadlobben. Zo blijft het nog even een 
verrassing welke plant zich hier probeert 
te vestigen. Alleen al met die onvoorspel-
baarheid kom ik wat dichter bij wat natuur 
is. Ik kan niet wachten op wat er de ko-
mende jaren in mijn kleine wildernis gaat 
gebeuren. Terwijl ik zo over mijn prille 
aanwas gebogen zit, komt mijn vrouw 
naar buiten. Ze kan prima met mijn plan-
netje leven. “Tenslotte”, zegt ze, “duurt 
dat experiment van die wilde tuin maar 
een jaar. Kunnen we er volgend jaar weer 
een tuin van maken”. 
   Tekst en foto: Piet J. van den Hout
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Bel voor een 
vrijblijvende 
kennismaking:

013 - 208 65 00

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

• Kinderdagverblijf
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang

Samen • Vertrouwen • Authentiek • Kwaliteit

Verhuisplannen? 

Bel ons voor een 
GRATIS WAARDEBEPALING!

Burg. van de Mortelplein 55

5037 PK Tilburg

013-5901964

info@alstedevanmierlomakelaardij.nl

www.alstedevanmierlomakelaardij.nl

AlstedeMakelaardij©focusopreeshof.nl.indd   1 29-10-21   11:39
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,Beter een goede buur, dan een verre 
vriend”, luidt een bekend gezegde. Een 
goede buur met wie je een dagelijks 
praatje hebt, kan een groot verschil mak-
en in het dagelijks leven. Het hebben van 
een dagelijks praatje is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. Zit je verlegen om 
een praatje of ken je iemand die graag 
meer contacten zou willen, lees dan ver-
der wat ContourdeTwern kan bieden.
Vriendschappen, goede kennissen, aar-
dige buren of familie in de buurt is voor 
de meeste mensen waardevol. Maar 
behoeften kunnen verschillen. ,,Liever 
één goed gesprek per week, dan drie 
prietpraatjes per dag”, vindt Karel. ,,Ik 
kan prima op mezelf zijn maar ik vind 
het wel fijn om regelmatig een goed 

gesprek te hebben”. Corrie heeft juist 
wel behoefte aan dagelijkse praatjes. 
,,Ik spreek iedere dag wel iemand in de 
buurt, vaak drink ik koffie met de buur-
man, ik loop twee keer per week bij het 
wijkcentrum binnen. Gewoon gezellig 
een babbeltje, dat vind ik fijn”. 
Iedereen is anders en heeft verschillen-
de behoefte in contacten met andere 
mensen. De buurtondersteuner en so-
ciaal werker van ContourdeTwern zijn 

voor de wijk Zorgvlied aanspreekpunt. 
Heeft u behoefte aan meer of andere 
contacten dan u nu heeft? Dan kunt u 
contact opnemen met ContourdeTwern. 
We kijken dan samen wat uw wensen zijn 
en wat daarbij past. 
Kent u iemand die hulp kan gebruiken 
op het gebied van sociale contacten? Als 
wijkbewoner kunt u zelf gelukkig ook wat 
doen. Een praatje aanknopen op straat, 
is zo gedaan en maakt dat mensen zich 
gezien voelen in de wijk. Ook kunt u an-
dere wijkbewoners informeren over Con-
tourdeTwern. 
Maakt u zich zorgen over iemand in de 
buurt en krijgt u zelf geen contact, be-
spreek dit dan met de buurtondersteuner 
van Zorgvlied.

Buurtondersteuner en sociaal werker zijn het aanspreekpunt in Zorgvlied

Een verre vriend of een goede buur?

Hallo, 
Hoi ik ben jouw buurtondersteuner!
Ik ben Bas Groenendijk. Ik houd van 
wandelen en speel graag padel. Dit is 
een sport dat tussen tennis en squash 
in zit. Heel erg leuk om te doen. Je ziet 
me regelmatig lopen in Zorgvlied. Ik ken 
de buurt en de mensen die er wonen 
goed. Ik ben er voor jou en je buren. Ik 
sta voor je klaar als je even iemand nodig 
hebt, om te luisteren, om hulp te zoeken 
of wanneer je iets wilt brengen in de 
buurt. Ik ben bekend met activiteiten, de 
buurtinitiatieven, maar ook met de buren, 
de lokale ondernemers, zorginstellingen 
en hulporganisaties van de buurt en de 
hulporganisaties van de buurt en de stad.
Contact opnemen
Heb je behoefte aan een gesprek? Heb je 
hulp nodig bij een klein of juist groot pro-
bleem? Maak je je zorgen over iemand 
uit je buurt of is je iets opgevallen? Heb 
je een idee voor iets leuks voor jezelf, je 
buren of de buurt? Neem contact op met 
Bas! 

E-mailadres: basgroenendijk@contourde-
twern.nl. Telefoonnummer: 06-23346785.
Socials: FB Bas ContourdeTwern

Hallo,
Sinds maart werk ik als sociaal werker 
voor Contourde Twern. Mijn naam is Sas-
kia van Zijl. Ik richt me vooral op ouderen 
in de wijk Zorgvlied. Als een wijkbewoner 
wensen heeft, kijk ik eerst wat er al is en 
of dat passend is. Als er nog geen facili-
teiten zijn, dan kijk ik wat we kunnen or-
ganiseren. Ik werk daarbij samen met de 
wijkvereniging, KBO's, Zonnebloem en 
andere organisaties en verenigingen die 
zich inzetten voor ouderen in de wijk om 
activiteiten te organiseren en oplossingen 
te vinden die nodig zijn voor oudere wijk-
bewoners. Samen met Sufaynur en Bas 
ben ik regelmatig in de wijk te vinden. In 
deze wijkkrant geef ik informatie over de 
Fijn Thuisgesprekken. Dit zijn gesprekken 

speciaal voor oudere stadsbewoners. 
Aan de hand van verschillende onder-
werpen van het leven wordt besproken 
wat u nu of in de toekomst wenst of nodig 
heeft. Nieuwsgierig of zo'n gesprek ook 
iets voor u is? Lees dan verder in deze 
wijkkrant. 
Ik ben te bereiken via: saskiavanzijl@
contourdetwern en via 06 22897873

Hallo,
Ik ben Sufaynur. Sinds 1 april ben werk 
ik namens Contourde Twern in de wijk 
Zorgvlied. Vanuit de emancipatiegedach-
te richt ik me op vrouwen die mee willen 
doen en zich willen inzetten voor en in de 
wijk. Ik ondersteun hen en kan meeden-
ken in oplossingen. Ook ben ik betrokken 
bij ik de vrouwenraad in Zorgvlied en 
ondersteun ik vrouwen bij hun ontwikke-
ling en activiteiten.

Het trio van ContourdeTwern in Zorgvlied
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AGENDA ZORGVLIED

WEEKAGENDA DE BACK
MAANDAG
9.00-13.00 
Creatief Atelier, dagbesteding voor 
mensen met een beperking. Info: D. 
van  Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl 
O683793112
Middag  
Remedial teaching info: www.mrt-rt.nl
19.00-21.45 
Spaanse les Catharina Espanol. Info: 
info@spaanslerentilburg.nl of K. Geerts 
0648330452
20.00-23.00 
Repetitie Tilburgs Opera Koor

DINSDAG
09.00-13.00 
Creatief Atelier, dagbesteding voor men-
sen met een beperking. Zie maandag.
10.00-12.00 
Op de even weken. Gemeente Tilburg en 
Contour de Twern. Inloop voor bewoners 
van Zorgvlied. Voor vragen, opmerkingen 
of gewoon een praatje.
Middag  
Remedial teaching info: www.mrt-rt.nl

17.20-20.00 
Ffact dancecompany, danslessen diverse 
leeftijden en stijlen. Info: www.ffactdance-
company.nl
19.00-21.45 
Spaanse les Catharina Espanol. Info: zie 
maandag

WOENSDAG
09.00-13.00 
Creatief Atelier, dagbesteding voor men-
sen met een beperking. Zie maandag
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.ffactdance-
company.nl
19.00-20.15 
Spaanse les Catharina Espanol. Info: zie 
maandag. 
19.30-22.00 
Repetitie Vrouwenkamerkoor Cantilare
19.30-23.00  
Biljartclub de Back 

DONDERAG
09.00-13.00 
Creatief Atelier, dagbesteding voor men-
sen met een beperking. Zie maandag. 
13.00-17.00 
Comite Welzijn Ouderen Westeind met 
activiteiten voor senioren o.a. Linedance, 
beweging voor ouderen en koersbal. 
17.30-21.15 
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, diverse dansles-
sen. Info: www.ffactdancecompany.nl
19.30-22.00 
Maple leaf line dancers 

ZATERDAG
09.30-12.00 
Ffact dancecompany, danslessen diverse 
leeftijden en stijlen. www.ffactdancecom-
pany.nl

Dinsdag 21 juni
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 uur
Mobiele Milieustraat
De Back. 17.30 uur Inloop vanaf 17.00. 
Eten in de Back voor 10 euro
zie pagina 8 voor menu en aanmelden.

Vrijdag 24 juni
Mariëngaarde. 20.00 uur
Kamerkoor E21
Benefietconcert voor Oekraïne
meer informatie op pagina 7.
zaterdag 25 juni
Mariëngaarde. 13.00 en 15.00 uur
Jaarlijkse presentatie Waterviool
meer informatie op pagina 7 

Zondag 26 juni 
De Back. 15.30 uur
Cantelare
Zondagmiddagconcert Vrouwenkamer-
koor Cantilare. Toegang: 5 euro. Info en 
kaarten: cantilaretilburg@gmail.com
zie ook pagina 7

Dinsdag 28 juni
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, opmerkin-
genen ideeën. 

De Back. 17.30 uur Inloop vanaf 
17.00 uur
Eten in de Back voor 10 euro

zie pagina 8 voor menu en aanmelden.

Zaterdag 2 juli
Mariëngaarde. 20.00 uur
Nu ik alleen ben
meer informatie op pagina 7

Zondag 3 juli. 15.00 uur
Mariëngaarde
Nu ik alleen ben
meer informatie op pagina 7

Dinsdag 5 juli
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 uur
Mobiele Milieustraat
De Back. 17.30 uur Inloop vanaf 17.00. 
Eten in de Back voor 10 euro
zie pagina 8 voor menu en aanmelden.

Dinsdag 12 juli
De Back. 10.00-12.00 uur
Inloopochtend (zie 28 juni)
De Back. 17.30 uur Inloop vanaf 17.00. 
Eten in de Back voor 10 euro
zie pagina 8 voor menu en aanmelden.

Zondag 17 juli
Mariëngaarde. 10.30 uur
Ecstatic Dance
tickets: https//www.chipta.com/tickets/
event/51109/ecstatic-dance-tilburg-17-
juli-2022/

Dinsdag 19 juli
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 uur

Mobiele Milieustraat 
De Back. 17.30 uur Inloop vanaf 17.00. 
Eten in de Back voor 10 euro
zie pagina 8 voor menu en aanmelden.

Dinsdag 26 juli
De Back. 10.00-12.00 uur
Inloopochtend (zie 28 juni)
Dinsdag 2 augustus
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 uur
Mobiele Milieustraat 

Dinsdag 9 augustus
De Back. 10.00-12.00 uur
Inloopochtend (zie 28 juni)
Dinsdag 16 augustus
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 uur
Mobiele Milieustraat

Dinsdag 23 augustus
De Back. 10.00-12.00 uur
Inloopochtend (zie 28 juni)
Dinsdag 30 augustus
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 uur
Mobiele Milieustraat 

Dinsdag 6 september
De Back. 10.00-12.00 uur
Inloopochtend (zie 28 juni)
De volgende Thuis in Zorgvlied komt 
vrijdag 2 september uit. Informatie over 
evenementen en activiteiten in Zorgvlied 
tussen 2 september en 15 oktober kun 
je tot 24 augustus doormailen naar: 
redactie@zorgvliedtilburg.nl 
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