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Het heeft even geduurd maar ‘Eten in de Back voor een tientje’ op dinsdagavond is niet meer weg te denken in Zorgvlied. 
Gemiddeld schuiven er zo’n dertig wijkbewoners aan. Het heeft nog veel langer geduurd voordat de opfrisbeurt van 
wijkcentrum De Back begon, maar die is nu daadwerkelijk gestart. Nieuwe meubels, een kleurtje op de muren en wat planten 
doen wonderen.  Inmiddels kun je dus hier smakelijk eten in een smaakvolle omgeving.              Foto: Peter van de Elsäcker

Smakelijk eten in een sfeervolle omgeving

In tegenstelling tot bouwvereniging 
Tiwos heeft bouwvereniging Wonen 
Breburg nauwelijks energiebesparende 
maatregelen genomen in de huurwonin-
gen in de Staatsliedenbuurt in Zorgvlied. 
Mogelijk gaan huurders van woningen 
van Wonen Breburg actie voeren.
Dat bleek tijdens een informatieavond 
over energiebesparing voor de bewo-
ners van huurwoningen in Zorgvlied, die 
op 22 november plaatsvond in de Back. 
Marc Vintges, voorzitter van de Wijkve- 
reniging Zorgvlied en tevens energie-ad-
viseur vertelde dat hij was gaan kijken in 
woningen van Tiwos en woningen van 
Wonen Breburg. In een pand van Tiwos 
trof hij gevel- en spouwmuurisolatie, 
HR++-glas, vloer- en dakisolatie aan en 
op diverse plaatsen zonnepanelen. Vint-
ges: ,,Bij de woning van Wonen Breburg 

was er geen spouwmuurisolatie, geen 
vloerisolatie, geen dakisolatie, geen zon-
nepanelen en een oud soort dubbelglas. 
Hij adviseerde de aanwezige huurders 
om Wonen Breburg daarop aan te spre-
ken en eventueel actie te gaan voeren.
De aanwezigen kregen in de Back vol-
op informatie over maatregelen die zij 
eenvoudig zelf kunnen nemen om de 
energiekosten omlaag te krijgen zoals 
gordijnen sluiten, thermostaat lager 
zetten, naden en kieren dicht maken, 
radiatorfolie en tochtstrips aanbrengen. 
Ook waren er twee energiecoaches van 
de gemeeete aanwezig. Zij komen op 
afspraak gratis thuis de zaak bekijken 
en adviezen geven. Ook krijgen de be-
woners een energiebox ter waarde van 
86,50 euro.            Tekst: Ruud Erich
Zie ook pagina 15.

 

Nauwelijks isolatie in 
huizen Wonen Breburg

Mogelijk acties op komst van woninghuurders IN DIT NUMMER
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De volgende wijkkrant Thuis in Zorgvlied 
verschijnt op 10 februari 2023. Kopij en 
agendagegevens (periode 14 februari tot 
15 april) voor die krant kun je insturen 
tot uiterlijk 30 januari. 

Adverteren in Thuis in Zorgvlied? Graag! 
Een mailtje naar de redactie en je 
ontvangt alle informatie over formaten, 
tarieven en de actie: zes advertenties 
halen, vijf advertenties betalen. 

Mis niks. Kijk ook regelmatig op de site 
van de wijkvereniging Zorgvlied:
https://www.zorgvliedtilburg.nl
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Ook weer zin in erwtensoep? Wij wel en 
daarom ben ik van de week maar weer 
eens begonnen. Dat doe ik een keer per 
jaar, ik maak een flinke pan vol en vries 
ook porties in. 
Wat heb je nodig?
Een grote pan met dikke bodem
250 gram gerookte spekreepjes 
een pond gedroogde groene erwten, 
goed afgespoeld
een pond spliterwten, goed afgespoeld
300 gram prei en  300 gram winterwortel 
in schijfjes
300 gram knolselderij in blokjes. 
anderhalve liter kokend water waarin 
opgelost twee rundvleesbouillonblokken 
en een groentebouillonblok
een pond hamlappen
een rookworst 
twee laurierblaadjes, gekneusd
wat tijm
flinke handvol gesneden peterselie
halve eetlepel kerrie, citroensap en 
peper.

Bak de spekjes zachtjes uit in wat boter 
en bestrooi na een minuut of vijf met 
de kerrie. Laat even meebakken. Voeg 
de anderhalve liter bouillon, de groene 
erwten en de spliterwten toe. Vervolgens 
de groenten erbij en aan de kook laten 
komen. Daarna de hamlappen, peper en 
anderhalve eetlepel citroensap.
Weer aan de kook brengen en eventueel 

afschuimen. Laat lekker op een heel lage 
temperatuur pruttelen en roer regelmatig 
in verband met aanbakken. Na een uur 
de rookworst er in zijn geheel bovenop 
leggen. Wacht tot de soep zich bindt, dat 
kan best nog eens twee uur duren. Haal 
de rookworst en het vlees eruit en snijd 
het in plakjes en stukjes. Roer samen 
met de peterselie door de soep en laat 
die nog heel even pruttelen. Daarna kan 
hij afkoelen terwijl je voortdurend roert 
om te zorgen dat dat gelijkmatig gebeurt. 
Een nachtje laten staan voor je er de 
eerste keer van geniet maakt de soep 
alleen maar lekkerder. De rest kun je 
invriezen.
Smakelijk eten.

Tekst: Kristel Stoffels

Erwtensoep
RECEPT

Wethouder Esmah Lahlah sprak bij wijkvergadering

Wethouder Esmah Lahlah ging in De Back uitgebreid in op het armoedebeleid 
en de bestrijding van de (energie)armoede.                     Foto: Peter van Elsäcker

Echt druk was het niet op 24 november 
tijdens de jaarvergadering van 
Wijkvereniging Zorgvlied op in De 
Back. Maar interessant was het wel, 
zeker voor de pauze toen de nieuwe 
wijkwethouder van Zorgvlied Esmah 
Lahlah kennis kwam maken met de 
bewoners van Zorgvlied. Zij sprak 
met name over haar portefeuille 
bestaanszekerheid en armoedebeleid. 
In een van de volgende wijkkranten 
willen wij hier uitgebreid met haar 
op terug komen. Door corona kon 
de jaarlijkse ledenvergadering de 
afgelopen twee jaar niet doorgaan. 
Op de agenda stonden slechts twee 
zaken: de benoeming van de nieuwe 
penningmeester Bastiaan Maan en de 
samenvoeging van de Wijkvereniging 
Zorgvlied met de stichting Exploitatie 
De Back. Daar stemde het merendeel 
van de aanwezige leden voor. De avond 
werd, zoals het betaamt,  afgesloten met 
een drankje en een hapje. 

Tekst: Ruud Erich
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Carola van de Ven maakt prenten van huizen en lijst ze keurig in

Al 150 mensen blij met prent van hun huis

Carola van de Ven, geboren en getogen 
in Tilburg en sinds 30 jaar woonachtig 
in de Burgemeester Suijsstraat, is een 
bezige creatieve bij. Naast het opvoeden 
van twee kinderen, die inmiddels volwas-
sen en uit huis zijn, heeft ze altijd werk in 
de grafische sector gehad. 
Na haar middelbare schoolopleiding waar 
ze textiele werkvormen en kunstgeschie-
denis in haar eindexamenpakket had, 
ging ze naar de lerarenopleiding Tehatex. 
Een opleiding waar textiele werkvor-
men en tekenen centraal stonden. In 
het tweede jaar is ze gestopt omdat de 
opleiding niet aan haar verwachtingen 
voldeed. Vervolgens is ze in het tweede 
leerjaar begonnen, aan de Academie 
voor beeldende kunsten Arnhem in de 
studierichting grafische vormgeving.
Na een periode via een uitzendbureau en 
voor zichzelf gewerkt te hebben,  werd 
ze als werktekenaar aangenomen bij 
een reclamebureau in Eindhoven. Daar 
ontwikkelde ze zich al snel van  werkte-
kenaar tot designer. Pas twee jaar nadat 
ze daar begonnen was deden de eerste 
grafische computers hun intrede. Bij een 
reorganisatie werd ze, na 33 jaar voor 
verschillende bureaus gewerkt te hebben, 
ontslagen. Uitgelezen kans om volledig 
voor zichzelf te beginnen als grafisch 
vormgeefster onder de naam ’Carola De-
sign’.  Met drie vriendinnen schildert en 

maandag in het atelier van een van hen 
en zo kwam ze op het idee om op ver-
zoek, in opdracht huizen van mensen te 
tekenen. Onder de naam ‘Huis ingelijst’ 
is ze een jaar geleden begonnen. Fly-
eren en mond-op-mond reclame le-
veren ook nogal wat op. In een jaar tijd 
heeft ze al zo’n 150 mensen blij kunnen 
maken. Veel mensen zijn geraakt als 
ze hun huis, getekend en in een mooie 
lijst zien. Soms zijn het huizen die al zijn 
afgebroken maar waarvan nog een foto 

bestond, soms zijn het cadeaus voor 
kinderen die het ouderlijk huis verlaten, 
soms wil iemand gewoon een getekend 
schilderij van de plek waaraan zoveel 
herinneringen en verhalen kleven. Van 
het een kwam het ander en  ze tekent 
ook op verzoek boten, iemands bruilofts-
gezelschap, kortom allerlei tafereeltjes 
in allerlei situaties. Alle informatie is 
terug te vinden op haar website www.
huisingelijst.nl 
                             Tekst Kristel Stoffels

Carola van de Ven aan het werk aan weer een nieuwe prent.                                                                       Foto: privé-collectie
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WORDT OOK  ACTIEF ALS 
VRIJWILLIGER IN ZORGVLIED 

Wegens vertrek van de huidige secretaris zoekt het bestuur van de wijkvereniging een

SECRETARIS  M/V SECRETARIS  M/V 
Heb je interesse? Mail naar secretariaat@zorgvliedtilburg.nl 

Welke wijkbewoners willen af en toe bijspringen tijdens activiteiten in De Back?  

VRIJWILLIGERS VOOR DE BACKVRIJWILLIGERS VOOR DE BACK
Heb je interesse? Mail naar beheerder Bart Stenders via deback@kpnmail.nl

De redactie van de wijkkrant THUIS IN ZORGVLIED is op zoek naar twee vrijwilligers.  

REDACTEUR M/VREDACTEUR M/V
COÖRDINATOR ADVERTENTIES M/WCOÖRDINATOR ADVERTENTIES M/W

Heb je interesse?  Mail naar Ruud Erich via redactie@zorgvliedtilburg.nl

Nicky van Zoggel is de nieuwe bedrijfsleider van SPAR Zorgvlied

‘Je kent deze SPAR straks niet meer terug’
Er is nog niet veel veranderd in de SPAR 
supermarkt aan het Burgemeester van de 
Mortelplein. Er staan wel twee zelfscans, 
de tijdschriften zijn verdwenen en ook de 
grote stapels met DHL-pakketjes. ,,Over 
enkele maanden gaan we tijdelijk dicht 
en wordt de zaak helemaal omgebouwd. 
Dan kennen de klanten de zaak niet 
meer terug”, voorspelt de nieuwe bedrijfs-
leider Nicky van Zoggel die half novem-
ber het roer overnam van Bart Aarts. 
Van Zoggel (32) heeft ook een SPAR 
supermarkt in Schijndel onder zijn hoede. 
,,Die vestiging loopt prima. Mijn voorgan-
ger had de boel heel goed in orde en er 
werkt een uitstekende ploeg mensen. 
Daarom was ik aan een nieuwe uitdaging 
toe. Eerst had ik twee SPAR-zaken in 
Eindhoven op het oog, maar toen kreeg 
ik het advies om eens in Zorgvlied in 
Tilburg te gaan kijken. Dat beviel me wel. 
Hier kun je echt iets moois van maken. 
We gaan hier een tweede Foodclub van 
maken. Een nieuwe SPAR-formule in ons 
land en dit wordt de eerste in Brabant’’.
Van Zoggel legt uit dat er nu al broodjes 
en salades verkrijgbaar waren, maar dat 
het assortiment verse produkten fors uit-
gebreid wordt. ,,Straks kun je hier vrijwel 
alles op het gebied van onbijt en lunch 
vers en kant en klaar kopen. De zaak 

wordt ook allemaal  een stuk lichter. Er 
komen weer ramen in de zijgevel en 
zelfs de ingang wordt verplaatst. Het 
wordt straks meer een mix van super-
markt en foodwinkel’’. 
De koffi  ehoek wordt ook fl ink uitgebreid. 
Klanten kunnen er straks terecht om iets 
te eten of te drinken. Er komen tafels 
en stoelen bij. Van Zoggel: ,,Studenten 
kunnen hier een plekje zoeken en achter 
hun laptop kruipen. En ook nieuw is de 

slijterij die wij opnemen in de zaak’’.
Wanneer alles zijn beslag krijgt is nog 
niet helemaal duidelijk. ,,We gaan 
in ieder geval in het voorjaar aan de 
slag. Dan gaat de supermarkt twee 
weken dicht en gaan we de hele zaak 
verbouwen. Ik herhaal het nog maar een 
keer. De klanten zullen echt verbaasd 
zijn en Tilburg krijgt er een nieuwe 
bijzondere SPAR-vestiging bij’’.

Tekst: Ruud Erich

De nieuwe bedrijfsleider van Spar Zorgvlied Nicky van Zoggel. 
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COLUMN

Discriminatie
OPERA  OR  NOT, that’s the ques-
tion. Een van de meest bekende 
operamelodieën is, denk ik, het Va 
pensiero uit de opera Nabucco van 
Verdi. De droom van de joodse sla-
ven vliegt terug naar het land waar ze 
naar verlangen. Een droom op gou-
den vleugels op een bijna dromerige 
melodie, die veel krijgslustiger werd 
gezongen door Maria Servaes ofwel 
de Zangeres zonder Naam (vreemd, 
nietwaar) als Zwarte slaven, het uur 
van de vrijheid breekt aan. De vier 
meest aansprekende regels in dit lied 
wil ik u niet onthouden.
Zwarte slaven, de wereld zal eind’lijk 
verstaan. Dat een huidskleur geen 
hindernis mag wezen. En enkele 
regels daarna: Laat de wereld het 
overal horen, Dat geen mens ooit als 
slaaf werd geboren.
Deze teksten passen uitstekend bij 
het boek van Anton de Kom: Wij 
slaven van Suriname, waaruit ik 
een hoofdstuk had willen voorlezen 
tijdens de culturele manifestatie van 
september. Helaas kon dat niet door 
ziekte, maar een paar regels wil ik 
u meegeven. U weet natuurlijk, dat 
deze slaven in Afrika werden opge-
haald en per boot naar de VS maar 
ook naar Suriname werden gebracht 
in het ruim van schepen onder af-
schuwelijke omstandigheden. Soms 
protesteren de slaven onderweg 
tegen de slechte behandeling. Ze 
komen in opstand. Zoals op een Hol-
lands schip in 1751. Een paar dagen 
na het vertrek uit Afrika komen de 
slaven in opstand. Maar de blanken 

hebben wapens . Ze schieten op de 
slaven. In Afrika gingen 260 slaven 
aan boord. Er komen er maar dertig 
aan in Suriname. De rest is onder-
weg gedood. 
De gouverneur van Suriname schrijft 
hierover in zijn dagboek: ,,De op-
stand was lang en hevig. Maar ge-
lukkig is er van de blanke bemanning 
niemand doodgegaan.” Er stierven 
230 slaven…… ‘maar gelukkig is er 
van de blanke bemanning niemand 
doodgegaan!’ 
Een betere uitdrukking om ziek te 
worden van discriminatie is er bijna 
niet. Ik geloof niet, dat ik er iemand 
van hoef te overtuigen, dat discrimi-
natie nog steeds, enkele honderden 
jaren later nog steeds bestaat. Wie 
er niet in gelooft moet gewoon eens 
op dinsdagmiddag naar de weke-
lijkse Kamerdebatten kijken. Maar 
sommige boeken lezen kan ook een 

kwaad. Pak voor de aardigheid eens 
het boek van Joyce Sylvester: Bent 
ú de burgemeester? Maar ook zijn er 
op voetbalvelden nog altijd oerwoud-
geluiden te horen, worden bananen 
op het veld gegooid en wordt gezon-
gen over vrouwen met een snor. ,,Ja 
maar”,  hoor ik nu zeggen, ,,dat is 
heel wat anders dan slavernij”. 
Vervolgens kijken we naar het voet-
ballen in Qatar. Nee, het waren geen 
slaven, die daar stierven, het waren 
horigen of halfvrijen, zoals wij die 
kennen uit onze Middeleeuwen. Het 
is een ‘tussenvorm’ tussen vrijen en 
slaven, maar wel volstrekt afhankelijk 
van de heer. Wereldwijd zijn er miljar-
den van deze half-slaven, ook in Ne-
derland, zij het gelukkig niet zo veel. 
Mensen ontworstelen zich aan onvrij-
heid, misschien wel onder het zingen 
van het overbekende nummer uit 
Les Misérables: Do you hear the 
people sing, waarin zij uiten nooit 
meer slaaf te zijn, nooit meer op 
zich neer te laten kijken om kleur of 
afkomst. Niet meer de knecht te zijn 
van die witte man of vrouw. Knecht, 
niet in de betekenis van onderge-
schikte op het werk, maar in de 
betekenis van geknecht, dienstbaar 
gemaakt, onderdrukt worden. 
Dat is de achtergrond van KOZP, 
Kick Out Zwarte Piet, de knecht van 
de Sint. ,,Maar dat bedoelen we zo 
niet. Het is gewoon een volksfeest 
en een traditie”. Juist ja, maar hoezo 
bent ú als zwarte de burgemeester? 
Hoe kunt u als Marokkaan burge-
meester worden?  Wat zou ik het fijn 
vinden, als u er eens gewoon over 
wilt denken. Liefs. 
                                  Tekst: Ad Mols
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Er gebeurt veel om de binnenstad klaar te maken 
voor de toekomst: de bouw van woontorens, het 
vervangen van kabels en leidingen en de aanleg 
van meer groen. Daarnaast wordt het steeds 
drukker. Er wonen meer mensen én er zijn veel 
bezoekers die komen shoppen of gezellig een 
hapje en drankje komen doen. Zeker nu de 

feestdagen eraan komen en de Frederikstraat, 
het Hendrikhof en de nieuwe Emmapassage open 
gaan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het 
centrum nog steeds goed bereikbaar blijft! 

HOE GA JIJ OP EEN SLIMME MANIER NAAR DE 
BINNENSTAD VAN TILBURG?

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN 
BEREIKBARE BINNENSTAD

MET DE FIETS OF SCOOTER

Gezond, makkelijk en goedkoop. Stal 

de fiets gratis in de binnenstad (stalling 

Pieter Vreedeplein, Heuvel, Katterug of 

Concertzaal). Kom je met de scooter? 

Gebruik de extra grote scooterstalling 

bij de Concertzaal.

MET DE TREIN OF BUS

Parkeer de auto of fiets gratis bij 

treinstation Reeshof of Universiteit en 

neem de trein naar station Tilburg. Via 

het dwaalgebied loop je in ongeveer 10 

minuten naar het centrum. Ook met de 

bus kom je makkelijk naar het centrum.

MET DE AUTO

Parkeer aan de rand van het centrum 

(parkeergarage Knegtel, max €8 per 

dag). In 10 minuten loop je via het 

dwaalgebied naar het centrum. Kies voor 

parkeergarage 013-Tivoli als je middenin 

het centrum wil parkeren. 

Tips!
• Kom doordeweeks.
• Kom lopend of op de fiets.
•  Kom op koopavond (donderdag) en 

geniet van de nieuwe feestverlichting.
•  Hoef je niet in de binnenstad te zijn?  

Vermijd de stad met de auto.

MEER INFORMATIE WWW.TILBURG.NL/BINNENSTAD
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werth en Tilburg terecht. In Oosterbeek 
stond ze opnieuw voor de klas, maar 
werd afgekeurd. Aan het huis kwam 
een uitbouw, zodat Noëlle privéles kon 
geven. Dit gaf haar veel voldoening. 
Haar werk als kunstenaar kon zij op die 
manier volop gestalte geven. Tegelijk 
werd ze moeder van 4 dochters en heeft 
ze 8 kleinkinderen. De oudste dochter 
Christianne is in de voetsporen van 
moeder getreden en schildert. Céline 
zegt dat zij dit talent niet geërfd heeft. 
Zij is meer van het schrijven. Bovendien 
helpt zij haar moeder enkele dagen in de 
week. Ook nu bij het uitzoeken van de te 
exposeren werken was ze volop in actie.
Dat Noëlle in Tilburg en met name in 
Mariëngaarde ging wonen is natuurlijk 
niet vreemd. Al van jongs af aan had 
zij een goede band met Marie-Cécile 
Moerdijk, waarvan zij ook wist, dat 
Mariëngaarde van oudsher kunstenaars 
welkom heet.
Waar komt uw inspiratie vandaan? Deze 
vraag leverde een vrolijke dubbele lach 
op. Moeder heeft al haar hele leven 

volop inspiratie. Zelfs bij het boodschap-
pen gaan doen had ze kleine papiertjes 
in haar tas en een potlood. Zag ze in 
de bus iemand met een interessante 
‘kop’, dan ging de boodschappentas op, 
kwam er een papiertje uit en ging moed-
er schetsen. Lang niet altijd werd zo’n 
schets gebruikt, maar dat wist je nooit 
van te voren. Nogmaals gebrek aan 
inspiratie is er nooit geweest.
Tenslotte de expositie. Deze wordt ge-
opend op zondag 18 december in de 
tuinkamer van Mariëngaarde aan de 
Burgemeester Damsstraat 7/15 te Til-
burg. Neef Jos Postmes zal de gasten 
toespreken. 
De schilderijen zijn verder te bezichtigen 
op 24 en 31 december en 1, 7, 8, 14 
en 15 januari van 11.00 tot 16.00 uur. 
Zij hangen in de gang van de begane 
grond en de eerste verdieping. Ik kan u 
nu al verzekeren, dat het zeer de moeite 
waard is hiervoor tijd uit te trekken. Im-
mers, u ziet het werk van een gedreven 
kunstenaar, werk dat u zeker zal raken.

Tekst: Ad Mols

Bijzondere tentoonstelling van werken van Noëlle Postmes in Mariëngaarde

Noëlle Postmes. Aan de muur één van haar werken.                      Foto: Ad Mols

Schilderes van 95 jaar exposeert werken
,,Een mijner idealen is er toe mede te 
werken Maastricht te maken tot een cen-
trum van kunst en wetenschap”, aldus 
een quote van Jos Postmes. De bevlogen 
schilder gaf daartoe mede een aanzet 
door zijn directeurschap aan de Middel-
bare Kunstnijverheidsschool, nadat die 
samengegaan was met het Stadsteeken-
instituut in 1926. Hij was toen getrouwd 
met Zeeuwse mevrouw Moerdijk, de 
tante van Marie-Cécile Moerdijk, sinds 
een aantal jaren wonend in Mariën-
gaarde. En juist daar mocht ik mevrouw 
Noëlle Postmes met haar dochter Céline 
ontmoeten voor een gesprek over de 
komende tentoonstelling van mevrouw. 
Prominent in de kamer hangt een levens-
groot schilderij van haar vader, waarop 
zij afgebeeld is als zesjarig meisje, dat 
hij een jaar voor zijn dood schilderde. Zij 
werd geboren op 25 december 1927 en 
kreeg, hoe passend, de naam Noëlle. Ze 
was het enige meisje met twee broers 
boven en één broer onder haar. Ze was 
bijna zeven toen haar vader op 38-jarige 
leeftijd op 30 november 1934 stierf. 
In ons gesprek viel op, hoe groot het 
gemis voor haar was en zelfs nu, na 88 
jaar, nog is. Emotioneel heeft zo’n vroeg 
overlijden een grote impact, maar ook 
financieel. Immers, er was slechts sprake 
van een klein pensioen. In het grote huis 
aan de Boschstraat in Maastricht waren 
daarom kostgangers welkom. Dat bete-
kende extra veel huishoudelijk werk op 
de schouders van moeder maar ook van 
het enige meisje in  het gezin, zeker toen 
ze al op het middelbaar onderwijs zat. 
De onkosten in het gezin werden groter, 
want de jongens gingen studeren. Noëlle 
ging werken om het geld voor die studie 
te verdienen. 

Au-pair
Noëlle kwam als au-pair in Leuven te-
recht in het gezin van de directeur van 
een bierbrouwerij. We konden niet op de 
naam komen, maar het zou me niet ver-
bazen, dat het de brouwerij Artois was, 
die in 1926 een nieuw bier uitbracht met 
een ster op het etiket, verwijzend naar 
de ster van Bethlehem omdat het uitge-
bracht zou worden als kerstbier. Twaalf 
jaar heeft Noëlle in België doorgebracht. 
Het gevolg is wel, dat ze pas laat haar 
hart kon volgen en aan de Academie in 
Maastricht kon gaan studeren. Een van 
de vakken was anatomie. Ik was onder 
de indruk van één van de werken die op 
de tentoonstelling hangt en gebaseerd 
is op dat vak. Niet alleen de preciesheid 
maar ook de vormgeving straalt iets uit: 
kunstzinnigheid. Na de academie volgde 
ook nog het staatsexamen voor hand-
vaardigheid. 
Noëlle trouwde en met haar man kwam 
ze via Valkenburg in Oosterbeek, Door
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     Ledeboerstraat 22 
5048 AD Tilburg 

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

www.nouwens-verhuizingen.nl 
 
 
 

 
Verhuizen en meer…….. 

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

     Wij verzorgen uw complete verhuizing! 
 

In onze wijk Zorgvlied vond op 2 februari 
1945 een gruwelijke gebeurtenis plaats.
Hoewel Tilburg op 27 oktober 1944 be-
vrijd was, werden de inwoners nog met 
regelmaat ruw herinnerd aan het feit dat 
de oorlog nog niet voorbij was. Het Duit-
se leger trok zich slechts langzaam naar 
het noorden terug. 
Het was echter in het bezit van een 
nieuw wapen, de V1. Ook wel genoemd 
Vergeltungswaffe 1 (vergeldingswapen 
1). Geen raket maar een onbemand 

straalvliegtuig. Het had een explosieve 
lading en was daarmee een ‘vliegende 
bom’. Ze werden vanaf het nog bezette 
gebied boven de grote rivieren van Ne-
derland afgeschoten. Verreweg de mees-
te hadden Londen en Antwerpen tot doel. 
Als gevolg van technische defecten wa-
ren ze niet zo betrouwbaar. Burgerdoelen 
hadden nogal eens met een inslag te 
maken. Zo ook Mariëngaarde en enkele 
aangrenzende huizen.
Kapel Mariëngaarde (1938)

Pension Mariëngaarde in de wijk Zorg-
vlied te Tilburg was vroeger een pension 
voor dames van gegoede komaf. 
We schrijven vrijdag 2 februari 1945. Het 
is Maria Lichtmis, een christelijk feest. 
De twaalfjarige Wim van Pelt woont met 
zijn moeder die landbouwster is in een 
boerderij op de Berkdijk. Zijn vader is in 
1934 als Wim 2 jaar oud is overleden. 
Wim mag deze dag wat later op school 
aanwezig zijn. Hij is namelijk misdienaar 
in de kapel van pension Mariëngaarde en 

Gruwelijke gebeurtenis in   Zorgvlied: 22 doden

Dagbesteding voor mensen met een beperking. 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

van 9.00 tot 13.00 uur in De Back. 
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mag rector mgr. Sweens helpen bij het 
opdragen van de heilige mis.  
Tijdens deze dienst komt om 8.56 uur een 
V1 neer achter het huis van de familie 
van Pelt in de Burgemeester van Meurs-
straat 4. Gustave van Pelt, de hoofdbe-
woner, komt om het leven. 
Enkele huizen in deze straat lopen fl inke 
schade op. Het betreft de panden met de 
rode bakstenen. Ze zijn na de ramp weer 
opgebouwd. De keuken en de kapel van 
Mariëngaarde worden totaal verwoest. 
Misdienaar Wim is tijdens deze verschrik-
kelijke gebeurtenis vermoedelijk meteen 
overleden. Er is een dakbalk op zijn hoofd 
terecht gekomen. De andere misdienaar, 

de later bekende kunstenaar Joost Sic-
king, heeft veel glassplinters in een oog 
gekregen. Het oog is weggenomen.
Er zijn totaal 22 doden te betreuren. On-
der hen rector mgr. Sweens, misdienaar 
Wim van Pelt, 13 bewoners van Mariën-
gaarde en 7 buurtbewoners. Ook zijn er 
19 zwaargewonden. 
Marianne Tettelaar, geboren op 5 april 
1944 is de jongste van de omgekomen 
personen. Slechts negen maanden oud. 
Ze is het dochtertje van Adrianus Tette-
laar en Louise Mulder. Het gezin woont in 
de Burgemeester van Meursstraat 8. 
In het Nieuwsblad van het Zuiden wordt 
op 25 januari 1946 gemeld dat de ver-

woeste kapel in zijn oorspronkelijke vorm 
herbouwd zal worden.  
In huize Mariëngaarde treff en we nog 
steeds een gedenksteen aan met de 
namen van de omgekomen bewoners. 
Geregeld vindt er een herdenking plaats. 
Men leest de namen van de slachtoff ers 
op en er worden bloemen gelegd.

Peerke Donders
Het kenmerkende brommende geluid van 
de V1 zorgde op de grond voor onrust, 
angst en golf van schietgebedjes.
Zo ook bij de Tilburgers. Als ze een bom 
in de lucht zagen baden ze het schiet-
gebedje ‘Lief Vrouwke giftem nog ’n 
douwke’. Of ‘Heilig Peterke gift ‘m 
nog ’n meterke.’ Zou Peterke, de in 
1982 zalig verklaarde Tilburgse pries-
ter Petrus (Peerke) Donders, de bom 
een duwtje hebben kunnen geven? 

Bronnen: H. Penn-de Witte, Ma- 
riëngaarde 1935-1985, Tilburg, 
1985. Regionaal Archief Tilburg en 
www.delpher.nl
                       Tekst: Jos Naaijkens

Gruwelijke gebeurtenis in   Zorgvlied: 22 doden
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AFVAL GRATIS WEGBRENGEN! Free garbage disposal!

  Mobiele Recyclestraat

Tijdens de oneven weken staat de Mobiele Recyclestraat op
dinsdag tussen 13.30 en 16 uur afwisselend bij wijkcentrum 
De Back (Schout Backstraat 33) of aan het Burgemeester van 
de Mortelplein in Tilburg.Hier mag u afval dat in een grote 
shoppertas past gratis inleveren. 

Deze afvalsoorten mag u brengen:
• Kleine elektrische apparaten (geen wasmachine, 

koelkast of iets dergelijks)
• Hard plastic / kunststof /PVC/CD-en DVD hoesjes
• Hout (met uitzondering van laminaat)
• Klein Chemisch Afval (KCA)
• Oliën en frituurvet
• Metalen
• Papier/karton• Tempex/piepschuim

  Milieustraat 

Grotere hoeveelheden afval en bijvoorbeeld een kapot 
bankstel, wasmachine of koelkast kunt u op afspraak 
inleveren bij de Milieustraat. Dit is meestal gratis, 
behalve ongesorteerd restafval, bouw- en sloopafval. 
Vergeet niet uw milieupas mee te nemen en vooraf een 
afspraak te maken.
Het BAT kan het grof huisvuil ook bij u op komen halen. 
Dit kost 25 euro per keer (maximaal 2m3).
Bruikbare spullen kunt u naar een kringloopwinkel 
brengen. Meer informatie: www.allekringloopwinkels.nl

Milieustraat Albion
Caledoniastraat 13, Tilburg
Maandag t/m zaterdag: 08.00 – 16.30 uur. 
Alleen pinbetaling mogelijk.

Meer informatie en een afspraak maakt u via 
www.tilburg.nl/milieustraten. 

Mobiele Recyclestraat

In odd-numbered weeks, the Mobile Recyclestraat is 
alternately located at the De Back (Schout Backstraat 33) or 
at the Burgemeester van de Mortelplein on Tuesdays from 
13.30 to 16.00. Here you can dispose garbage that fits in a 
large shopper bag for free.
You may bring these types of waste:
• Small electrical appliances (no washing machine, fridge or 

similar products)
• Hard plastic /plastic/PVC/CD and DVD cases
• Wood (except laminate)
• Small Chemical Waste (KCA)
• Oils and frying fat
• Metals
• Paper/cardboard
• Tempex/Styrofoam

Milieustraat

You can dispose larger quantities of garbage and, for 
example, a broken sofa, washing machine or refrigerator 
at the Milieustraat (by appointment only). Usually this is 
free of charge, except for unsorted residual garbage and 
demolition/construction waste. Don’t forget to bring your 
environmental pass (milieupas) and to make an appoint-
ment beforehand. BAT will also collect at your home for €25 
(max. 2m3 at once).
Bring reusable goods to thrift stores (kringloopwinkels). 
Information: www.allekringloopwinkels.nl.

Milieustraat Albion
Caledoniastraat 13, Tilburg
Monday to Saturday: 08.00 – 16.30 o’clock. 
Debit card payment only.

More information and an appointment can be made via 
www.tilburg.nl/milieustraten. 

ZORGVLIED SCHOON
Dat dóen we gewoon

AFVAL HOORT NIET OP STRAAT
No garbage on the streets

22
.3
12

ZORGVLIED SCHOON
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Wie zijn wij? Wij zijn basisschool 
Christoffel en vormen samen met de 
kinderopvang Kindcentrum Christoffel. 
Ons Kindcentrum is een prachtige plek 
midden in de wijk waar kinderen van 0 
tot 13 jaar samen kunnen ontdekken, 
spelen en leren ondersteund door een 
team van vakkundige, enthousiaste on-
derwijs- en opvangprofessionals. Samen 
met vriendjes en vriendinnetjes uit de 
wijk leren van en voor het leven in een 
betekenisvolle, uitdagende leeromge- 
ving. We leren in ons Kindcentrum van 
en met elkaar, maar zeker ook op ons 

prachtige groene schoolplein, ontdektuin 
en Christoffelbosje.
Basisschool Christoffel staat al jaren 
voor een goede onderwijskwaliteit qua 
kennis en vaardigheden. Onze slogan 
IEDEREEN UNIEK, SAMEN ÉÉN dra-
gen we een warm hart toe, want ,,het 
mooiste wat je kan worden is jezelf”. 
We zijn trots op ons Kindcentrum, 
waarin kinderen en volwassenen een 
gevoel van veiligheid, (zelf)vertrouwen 
en ple- zier ervaren. Voor ieder kind 
passend onderwijs!
Bent u nieuwsgierig geworden naar ons 

Kindcentrum? Kom dan gerust een keer 
onze warme sfeer voelen en bekijken 
of ons Kindcentrum bij u en uw kind 
past. U bent meer dan welkom voor een 
rondleiding of voor een afspraak.
Graag tot ziens op Kindcentrum Chris-
toffel.
Kindcentrum Christoffel
Telefoon: 013-4672065
E-mail: bs.christoffel@xpectprimair.nl 
Website: www.kindcentrumchristoffel.
nl (vanaf 1 januari 2023 een nieuwe 
website)
            Tekst: Kindcentrum Christoffel

U bent welkom voor een rondleiding of afspraak in Kindcentrum Christoffel

Iedereen uniek, samen één

Op ons Kindcentrum zijn we inmiddels 
al een jaar gericht bezig met het bete-
kenisvoller maken van ons onderwijs. 
Dit doen we onder andere door de 
wereld in de klassen te halen en de 
klassen meer van de wereld te laten 
ervaren. Deze periode zijn de groepen 
7 en 8 een fantastisch voorbeeld als 
het gaat om betekenisvol leren. Het 
thema luidt ‘stem op mijn partij’. Actu-
ele maatschappelijke onderwerpen en 
politiek krijgen hier een plek, waarbij de 
leerlingen uiteindelijk in groepjes poli-
tieke partijen oprichten en standpunten 
uitwerken. Het thema is geopend door 

wethouder Esmah Lallah. Ze ging uit-
gebreid met de leerlingen in gesprek 
over maatschappelijke problemen zoals 
armoede en kansenongelijkheid. Dit 
was ontzettend inspirerend! Ook zullen 
de groepen op bezoek gaan aan de 
raadzaal om te zien hoe het er in de 
werkelijkheid uitziet en waar belangri-
jke beslissingen worden genomen. De 
nieuwsgierigheid en het enthousiasme 
spat ervan af. Dit is natuurlijk precies 
wat we willen bereiken bij de leerlingen; 
de wil en motivatie tot leren creëren, 
maar vooral ook behouden.

Tekst: Kindcentrum Christoffel

Christoffel haalt
wereld in de klas 

Lichtjestocht terug 
van weggeweest
Hij is terug van weggeweest: de lichtjes- 
tocht, waarbij het kindcentrum weer vol 
verlichting op woensdag 21 december 
vanaf 17.00 uur een wandeling door een 
deel van de wijk Zorgvlied maakt.
Ieder jaar wordt geld ingezameld voor 
een goed doel. Dit jaar is dat vereniging 
Zonnebloem. Voor meer info over het 
doel: www.zonnebloem.nl  Om geld in 
te zamelen maakt ieder kind tussen 8 
en 16 december een (of meer) kerst-
knutselwerkje(s) in de klas die ze thuis 
of aan iemand uit de wijk verkopen voor 
een bijdrage die de koper zelf bepaald. 
Route: Schout Crillaertstraat, Vierwinden- 
laan, Frankenlaan, Burg. Rauppstraat, 
Burg. Vissersstraat, Zouavenlaan, Hein-
siusstraat, Van Limburg Stirumlaan, Thor-
beckestraat, Groen van Prinstererstraat 
en Schout Backstraat.
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toegankelijk De hele wijk kan op die 
manier meeprofiteren van het concept 
Groene school, het creëren van een 
groene schoolomgeving. Op donderdag 
oefenen er leerlingenkoortjes na school- 
tijd, zij treden weleens op. 

Muzische vorming
Zo’n dertig jaar geleden werd het ge- 
bouw wegens gebrek aan voldoende 
leerlingen, gebruikt door de Stichting 
Muzische vorming. Er werden onder an-
dere schildercursussen gegeven. John 
werkte toen samen met zijn collega’s in 
het  naastgelegen  gebouw, dat in 1958 
met de naam Sint Jeanne de Chantal 
begon als meisjesschool.  
Inmiddels is de school meerdere keren 
bijna uit zijn jasje gegroeid en werd er 
bijgebouwd. Van 260 leerlingen, rond 
1985 groeide de school naar 550 leer-

lingen nu. Veel van hen heeft John zien 
komen en goed toegerust voor het voort-
gezet onderwijs, weer zien gaan. Tot 
zijn grote plezier heeft hij daar een fijne 
bijdrage aan kunnen leveren. 
Veel plezier heeft hij ook in het spelen in 
zijn band ‘D5’, hij zingt en speelt gitaar 
en regelmatig treden ze ook op. Grie- 
kenland is zijn favoriete vakantieland ook 
wat eten betreft, zelf houdt hij absoluut 
niet van koken. Hij kan het niet, wil het 
niet leren en hij vindt het zonde van de 
tijd. Dan liever wekelijks bij een goede 
slager maaltijden kopen en daarvan ge-
nieten. 
Mocht John ooit wat meer tijd krijgen dan 
gaat hij die besteden aan een cursus fo-
tografie, aan stedentrips en natuurlijk het 
maken van muziek. Een cursus koken is 
daar dus zeker niet bij.

Tekst: Kristel Stoffels

John Smulders al veertig jaar actief als onderwijzer op Christoffel

John Smulders zingt en speelt gitaar met veel plezier in de band D5 in zijn vrije 
tijd.                                                                                             Foto: privé-collectie. 

‘Niet alle veranderingen waren positief’
John Smulders werkt zo’n kleine 
veertig jaar als onderwijzer op de 
Christoffelschool. Deze school heeft 
een behoorlijk lange geschiedenis. In 
de wijk wonen zelfs nog mensen die 
er zelf onderwijs hebben genoten en 
er nu op hun beurt hun kinderen weer 
naartoe brengen. 
Onderwijs is en blijft altijd in ontwik-
keling. John heeft wat dat betreft al 
veel meegemaakt. Veel veranderingen 
heeft hij niet altijd perse als positief 
ervaren. Hij is kritisch over  veran-
deringen die verbeteringen preten-
deren te zijn maar dat in werkelijkheid 
niet waarmaken. Hij geniet van het 
lesgeven, het overbrengen van alle 
vaardigheden die zijn leerlingen nodig 
hebben om zich verder te kunnen 
ontwikkelen. Een fijn contact met zijn 
leerlingen is voor hem heel belang-
rijk. Tot zijn grote verrassing kwam 
hij zichzelf op Facebook tegen, een 
oud-leerling had bij een vragenlijst 
Johns naam ingevuld bij het item ‘Le-
raar met blijvende herinnering’. 

Pater Serafinus
Er is op YouTube een filmpje te vinden 
met een sfeerimpressie van de viering 
van het 50 jarig bestaan, zo’n 15 jaar 
geleden. Vanaf 1957 werd de, van 
oorsprong jongensschool, jarenlang 
geleid door paters. Pater Serafinus 
was een van hen. John droeg tijdens 
het 50-jarig jubileum de hele dag zijn 
pij, deze was bij hoge uitzondering 
uitgeleend door een  museum in Oos-
terhout.
In die tijd van de paters  droeg de 
school duidelijk bij aan het saam- 
horigheidsgevoel in de destijds voor 
een groot gedeelte, jonge wijk. Pater 
Serafinus liet bijvoorbeeld tijdens 
strenge winters, wanneer het stevig 
vroor, de speelplaats vol water lopen 
die zo veranderde in een ijsbaan waar 
de hele buurt gebruik van kon maken. 
Met Pasen was iedereen welkom bij 
het passiespel uitgevoerd door de 
leerlingen. Een keer per jaar presen-
teerden boekhandels er de nieuwste 
kinderboeken. Sindsdien is er wel wat 
veranderd. John vertelt dat de school 
weer meer inzet op het contact met de 
wijk. Ouders worden bij zaken betrok-
ken er is een werkgroep die zich bezig 
houdt met de contacten tussen school, 
buurt en de parochie. De groen-
voorzieningen rond het gebouw zijn 
toegankelijk voor iedereen, net als de 
monkeytrail naast de school. Ook het 
zogenaamde Christoffelbosje is vrij
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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

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:	

KORT NIEUWS

Vrouwenraad Zorgvlied is in de laatste 
twee maanden van het jaar erg actief in 
de wijk. Op 22 november organiseerden 
we de goed bezochte energiemarkt (zie 
pagina 1 en pagina 15). 
Op 11 december was er weer de traditio-
nele kerstmarkt  in De Back. Wanneer u 
deze wijkkrant leest, is dit evenement al 
achter de rug. 
Met enige regelmaat organiseert Vrou-
wenraad Zorgvlied een vrouwenontbijt 
voor alle vrouwen uit onze wijk. Het is 
altijd een gezellige ochtend, met lekkere 
broodjes, koffi  e en thee. Maar bovenal 
veel ruimte voor een praatje met deze en 
gene en soms zelfs een dansje. 
Het eerstvolgende vrouwenontbijt is op 
vrijdag 27 januari, vanaf 9.30 uur in De 
Back. Iedereen is van harte welkom. Aan-
meldformulieren worden uitgedeeld en 
komen te liggen in De Back. 

Vrouwenraad heel
actief in laatste  
maanden van 2022

Op de Vloer treedt 
op in de in kapel 
van Mariëngaarde 

DHL-punt verhuisd
van Spar supermarkt 
naar Totaalfi etsen

Jarenlang was De Vloer Op een bekend 
televisieprogramma, waarin Nederlandse 
top acteurs indrukwekkende scènes 
improviseerden, op basis van een korte 
situatieschets die zij zojuist gehoord had-
den van een regisseur. Wij doen hetzelf-
de, alleen spelen we niet op tv, maar live 
in het theater. Verder zijn de scènes niet 
altijd voor een duo bedoeld, maar ook 
voor grotere bezettingen. 
Die bezetting van ons acteurscollectief 
wisselt per avond. Wie je ook ziet spelen, 
het maakt niet uit. De ervaring leert dat 
de scènes, die daadwerkelijk ter plekke 
pas bekend worden gemaakt door de 
regisseur, altijd uitmonden in absurde, 
ontroerende, spannende of vrolijke mo-
menten. Kom kijken en laat je verras-
sen. Zaterdag 7 januari in de kapel van 
Mariëngaarde. Kaartverkoop: zie agenda 
op pagina 16. 

Het Servicepunt van DHL is verhuisd van 
de SPAR Supermarkt aan het Burge-
meester van de Mortelplein naar de 
fi etsenzaak totaalfi etsen.nl aan hetzelfde 
plein op nummer 60. 
Eigenaar Stefan Mauriks is blij met deze 
extra service die hij in zijn zaak kan bie-
den. ,,Een vertegenwoordiger van DHL 
kwam vragen of ik interesse had om het 
servicepunt over te nemen. Ik begreep 
van hem dat er verder geen enkele 
winkelier aan het Burgemeester van de 
Mortelpein interesse had. Je kon hier al 
terecht voor pakketjes van twee kleine 
ondernemingen, maar met die bedrijven  
ben ik inmiddels gestopt. Wij gaan alleen 
als Servicepunt van DHL verder. Ik heb 
in de winkel wat extra ruimte vrijgemaakt 
en de klanten kunnen zoveel mogelijk 
zelf hun pakketjes scannen en daarna 
afgeven”.

Adverteren in wijkkrant

THUIS IN THUIS IN 
ZORGVLIEDZORGVLIED

Goedkoper dan je denkt. 
Nu extra voordeel: plaats 

zes advertenties en je 
betaalt er maar vijf.

Mailtje naar redactie@zorgvliedtilburg 
en je ontvangt alle informatie
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AL MEER DAN
42 JAAR

EEN BEGRIP
IN TILBURG 

www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

Henriette Ronnerstraat 19  5038 KH Tilburg

     van der 

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding

Verbondenheid
Er komt er een clubje staartmezen 
voorbij. Ze kondigen zich aan met een 
zacht tsjurr-tsjurr. Als herfstblaadjes 
met ultralange stelen waaien ze 
van boom naar boom, de ene na de 
andere. Twaalf vogels tel ik. Terwijl 
ouders en jongen van echte mezen, 
zoals kool- en pimpelmezen, elkaar na 
het broedseizoen al snel uit het oog 
verliezen, blijven de staartmezen in de 
winter als familie bij elkaar. Mits de 
sperwer niet tussenbeide komt, natuurlijk. 
Ook de groep die hier overvliegt is dus 
een familie: pa, ma, hun jongen en 
mogelijk wat ooms en tantes. 
Reeds in het nest leerden de kuikens de 
stemmen van hun verzorgers kennen, 
zodat ze nu ogenblikkelijk kunnen horen 
als een buitenstaander hun pad kruist. 
Los van een incidenteel bezoek aan een 
voedertafel, eten staartmezen, anders 
dan kool- en pimpelmezen, het hele 
jaar door insecten. Die zijn ’s winters 
meestal schaarser dan zaden en om die 
voedselbronnen veilig te stellen bundelen 
ze als familie hun krachten in een 
territorium dat wel 25 hectare groot kan 

zijn. Overigens is voedsel niet de enige 
reden dat staartmezen ‘s winters als een 
clan bij elkaar blijven. Kou speelt 
ook mee. Door hun kleine formaat (6 
centimeter zonder staart) koelt het 
kacheltje van staartmezen, dat op ruim 
veertig graden is afgesteld, in een 
winternacht razendsnel af. Immers, 
hoe kleiner het lichaam, hoe meer 
buitenkant ten opzichte van binnenkant. 
Daarom slapen staartmezen in koude 
nachten heel knus als een bolletje 

tegen elkaar aan zodat ze minder snel 
lichaamswarmte aan de omgeving 
verliezen. Het veiligstellen van voedsel 
en de uitwisseling van warmte zorgen 
dus voor een intiem winters 
familieleven. Die vertrouwdheid heeft 
ruimte geschapen voor een gewoonte 
die voor vogels uit onze streken uniek is: 
staartmezen met een mislukt broedsel 
helpen hun familieleden bij het voeden 
van de jongen. Dat ze hun verwanten 
verwennen lijkt in strijd met de wetten 
van natuurlijke selectie. Want waarom 
zou een vogel een andere helpen 
ten koste van zijn eigen conditie en 
voortplantingskansen? Omdat die 
andere vogel familie is en dus voor 
een deel dezelfde genen heeft. Door te 
helpen de kleintjes van bloedverwanten 
te voeden verhoogt een staartmees 
zonder eigen nageslacht de kans dat 
toch nog een deel van zijn DNA overgaat 
naar een volgende generatie. En zo 
zorgen de staartmezen tezamen dat 
ze warm blijven, goed gevoed en dat 
ze hun genen met al die hulpvaardige 
eigenschappen blijven doorgeven. Als dat 
geen mooie kerstgedachte is. 

Tekst: Piet J. van den Hout. Foto: 
Marek Szczepanek
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Op dinsdagavond 23 november was er 
in De Back een bijeenkomst over energie 
en duurzaamheid. De vrouwenraad had 
deze avond georganiseerd omdat veel 
wijkbewoners vragen hebben over 
energiebesparing, verduurzamen van de 
woning en de ondersteuning daarbij.
Er waren drie gastsprekers met ieder een 
eigen verhaal over energiebesparing. 
Marc Vintges beet de spits af, de voorzit-
ter van de wijkvereniging is namelijk ook 
lid van Energiefabriek 013. Vanuit deze
rol vertelde hij welke maatregelen de 
woningcoöperatie kan/moet nemen voor 
het verduurzamen van een woning. Denk 
hierbij aan zonnepanelen, dakisolatie, 
spouwmuurisolatie en HR++-beglazing.
Andere maatregelen, zoals LED-lampen, 
energiebesparende douchekoppen en 
radiatoren isolatie zijn voor rekening van 
de huurder. 
De acht energiecoaches die in Tilburg 
werkzaam zijn kunnen alles vertellen 

over welke maatregelen mensen zelf 
kunnen nemen. Bovendien neemt de 
coach de energiebox mee op huisbezoek 
en kijkt hij of zij naar de persoonlijke leef-
situatie van de bewoner en stemt daar 
het advies op af.
De tweede spreker was Derk van der 
Sluijs van TIWOS.  Hij vertelde welke 
maatregelen de wo- ningcoöperatie al 
heeft genomen. Ook vertelde hij over 
de mogelijkheid om een budgetcoach 
van TIWOS in te zetten als huurders in 
de financiële problemen komen door de 
steeds maar stijgende (energie)prijzen. 
Tot slot lichtte Saskia van Zijl, sociaal 
werker bij ContourdeTwern, de gemeen-
telijke energietoeslag toe, die wijkbewo-
ners onder een bepaald inkomen kunnen 
aanvragen. De formulierenhulp vanuit 
verschillende wijkcentra kunnen daarbij 
helpen.
Na de presentaties was er volop gele-
genheid om aan hen vragen te stellen 

en werden er afspraken gemaakt met de 
aanwezige energiecoaches.
Interesse in een energie-advies op maat 
voor je huurwoning? Maak een afspraak 
met een energiecoach. Hij of zij neemt 
dan ook de energiebox voor u mee. Bel 
met 013-30 341 86.
Huurt u uw woning? Dan heeft u een 
voucher ontvangen om energiebesparen-
de producten te kunnen kopen. Kijk op
https://tilburg.besparendoenwesamen.nl
Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor de gemeentelijke toeslag? Kijk op
https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-
inkomen/energietoeslag
Wilt u weten waar en wanneer u bij for-
mulierenhulp terecht kunt, kijk dan op:
https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-
inkomen/formulierenhulp
Andere vragen of komt u er niet uit? 
Vraag Bas Groenendijk buurtondersteu-
ner Zorgvlied. Bel 06-23346785.
                          Tekst: Contourdetwern

Bijeenkomst Energie en Duurzaamheid

MAANDAG
9.00-13.00 Creatief Atelier, dagbesteding 
voor mensen met een beperking. Info: D. 
van  Manen, diana@hetcreatiefatelier.nl 
0683793112
Middag: Remedial teaching informatie: 
www.mrt-rt.nl
13.30-15.30 Turkse vrouwengroep
13.00-17.00 Bridgegezelschap ‘t Qkske 
19.00-20.30 Spaanse les. Informatie:  
spaanslerentilburg.nl
20.00-23.00 Repetitie Tilburgs Opera 
Koor

DINSDAG
9.00-13.00 Creatief Atelier, dagbesteding 
voor mensen met een beperking. Zie 
maandag.
13.00-15.00 Even weken. Gemeente 
Tilburg en Contour de Twern. Inloop voor 
bewoners van Zorgvlied. Voor vragen, 
opmerkingen of gewoon een praatje.
13.30-16.30 multiculturele vrouwengroep
Middag Remedial teaching info: www.

mrt-rt.nl
17.20-20.00 Ffact dancecompany, dans-
lessen diverse leeftijden en stijlen. Infor-
matie: www.ffactdancecompany.nl
17.30-19.30 Eten in de Back. Opgeven 
via 013-4687373 of deback@kpnmail.nl 
19.00-20.30 Spaanse les. Info:  spaans-
lerentilburg.nl

WOENSDAG
9.00-13.00 Creatief Atelier, dagbesteding 
voor mensen met een beperking. Zie 
maandag
10.45-11.45 De Groene Muze, bewegen 
op muziek voor 60+. Meer info: M.Be-
zems, 0628371006
14.20-19.00 Ffact dancecompany, Dans-
lessen voor bassischoolleeftijd. Informa-
tie: www.ffactdancecompany.nl
19.00-20.30 Spaanse les. Informatie:  
spaanslerentilburg.nl
19.30-22.00 Repetitie Vrouwenkamer-
koor Cantilare
19.30-23.00 Biljartclub de Back

DONDERDAG
9.00-13.00 Creatief Atelier, dagbesteding 
voor mensen met een beperking. Zie 
maandag. 
13.00-17.00 Comite Welzijn Ouderen 
Westeind met activiteiten voor senioren. 
17.30-21.15 Repetitie Souvenir jeugd-
koor

VRIJDAG
13.30-16.30 Knutselmiddag voor dames. 
Info: W. van den Boer, no-wi@home.nl, 
0134633268
15.40-18.40 Ffact dancecompany, diver-
se danslessen. Informatie: www.ffactdan-
cecompany.nl
19.30-22.00 Maple leaf line dancers 

ZATERDAG
9.30-12.00 Ffact dancecompany, dans-
lessen diverse leeftijden en stijlen. infor-
matie: www.ffactdancecompany.nl

Wijzigingen voorbehouden

WEEKAGENDA DE BACK

OVERDAG RUIMTE NODIG? BEL DE BACK: 013-4687373
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AGENDA ZORGVLIED
MAANDAG 19 DECEMBER
De Back. 13.30-15.30 uur
Inloop Turkse Vrouwen

DINSDAG 20 DECEMBER
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 
uur
Mobiele Milieustraat 
De Back. 13.30-16.30 uur
Multiculturele vrouwenmiddag
De Back. 17.30 uur. inloop vanaf 
17.00
Eten in De Back voor 10 euro
Aanmelden: 013-4687373, mailen 
naar deback@kpnmail.nl of loop 
eventjes binnen bij De Back.

WOENSDAG 21 DECEMBER
Zorgvlied. Vanaf 17.00 uur
Lichtjestocht Christoffel
Terug van weggeweest: de 
lichtjestocht. Leerlingen van 
kindcentrum Christoffel wandelen 
door een deel van de wijk Zorgvlied.

DONDERDAG 22 DECEMBER
De Back, 14.00 uur
Kerstviering KBO
opgeven voor 15 december bij Debby

DINSDAG 3 JANUARI
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 
uur
Mobiele Milieustraat 

WOENSDAG 4 JANUARI
De Back. 15.00-17.00
Nieuwjaarsreceptie KBO
Alleen voor leden KBO.

ZATERDAG 7 JANUARI
Kapel Mariëngaarde. 20.00 uur
De vloer op
Improvisatietheater. De bezetting 
van dit acteurscollectief wisselt per 
avond. Toegang: 6,50 euro inclusief 
koffie of thee. Overige drankjes 
‘pin only.’  Reserveren: info@
zangstudioduende.nl 

MAANDAG 9 JANUUARI
De Back. 13.30-15.30 uur
Inloop Turkse Vrouwen
Dinsdag 10 januari
De Back. 13.00-15.00 uur

Inloopmiddag Zorgvlied
Gemeente en contourdetwern zitten 
klaar voor bewoners van de wijk 
Zorgvlied met vragen, opmerkingen 
of ideeën.
De Back. 13.30-16.30 uur
Multiculturele vrouwenmiddag
De Back. 17.30 uur. inloop vanaf 
17.00
Eten in De Back voor 10 euro
Aanmelden: zie 20 december

MAANDAG 16 JANUARI
De Back. 13.30-15.30 uur
Inloop Turkse Vrouwen

DINSDAG 17 JANUARI
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 
uur
Mobiele Milieustraat 
De Back. 13.30-16.30 uur
Multiculturele vrouwenmiddag
De Back. 17.30 uur. inloop vanaf 
17.00
Eten in De Back voor 10 euro
Aanmelden: zie 20 december

WOESNDAG 18 JANUARI
Seniorenexpo in Veldhoven
Voor leden KBO. Kosten: 10 euro.

MAANDAG 23 JANUARI
De Back. 13.30-15.30 uur
Inloop Turkse Vrouwen

DINSDAG 24 JANUARI
De Back. 13.00-15.00 uur
Inloopmiddag Zorgvlied
Gemeente en contourdetwern zitten 
klaar voor bewoners van de wijk 
Zorgvlied met vragen, opmerkingen 
of ideeën.
De Back. 13.30-16.30 uur
Multiculturele vrouwenmiddag

VRIJDAG 27 JANUARI
Lezing erfenissen en testamenten 
Alleen voor leden KBO

MAANDAG 30 JANUARI
De Back. 13.30-15.30 uur
Inloop Turkse Vrouwen

DINSDAG 31 JANUARI
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 

uur
Mobiele Milieustraat 
De Back. 13.30-16.30 uur
Multiculturele vrouwenmiddag
De Back. 17.30 uur. inloop vanaf 
17.00
Eten in De Back voor 10 euro
Aanmelden: zie 20 december

MAANDAG 6 FEBRUARI 
De Back. 13.30-15.30 uur
Inloop Turkse Vrouwen

DINSDAG 7 FEBRUARI
De Back. 13.00-15.00 uur
Inloopmiddag Zorgvlied 
Gemeente en contourdetwern zitten 
klaar voor bewoners van de wijk 
Zorgvlied met vragen, opmerkingen 
of ideeën.
De Back. 13.30-16.30 uur
Multiculturele vrouwenmiddag
De Back. 17.30 uur. inloop vanaf 
17.00
Eten in De Back voor 10 euro
Aanmelden: zie 20 december
Schoenenmuseum Waalwijk 
Excursie voor leden KBO.

MAANDAG 13 FEBRUARI
De Back. 13.30-15.30 uur
Inloop Turkse Vrouwen

DINSDAG 14 FEBRUARI
Burg. v.d. Mortelplein.13.30-16.00 
uur
Mobiele Milieustraat 
De Back. 13.30-16.30 uur
Multiculturele vrouwenmiddag
De Back. 17.30 uur. inloop vanaf 
17.00
Eten in De Back voor 10 euro
Aanmelden: zie 20 december

WOENSDAG 15 FEBRUARI
Traditiekamer Gilze Rijen
Excursie alleen voor KBO-leden. 

Zorgvlied komt op vrijdag 10 
februari 2023 uit. Informatie over 
evenementen en activiteiten in 
Zorgvlied in de periode van 14 
februari tot 15 april kun je tot 
31 januari doormailen  naar: 
redactie@zorgvliedtilburg.nl 

AGENDA ZORGVLIED
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