Samen de schouders eronder zetten is de Tilburgers niet vreemd. En daar kunnen mooie
dingen uit voortkomen. Neem nou de nieuwe jeu-de-boulesbaan aan de Petrus
Canisiusstraat in Tilburg-West. Die is een goed voorbeeld van een burgerinitiatief, waarbij
veel partijen hebben samengewerkt. Ouderenbond KBO was een belangrijke kartrekker.
Het begon met ‘d’n Aachterteùn’, een initiatief van buurtbewoner Frank Huijbregts om
buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Hij ging gewoon achter zijn woning zitten, kreeg
gezelschap en vatte het idee op om ook maar een partytent neer te zetten. Zo kwam hij in contact
met Verrijk je Wijk!, dat initiatieven van bewoners voor hun eigen buurt een financiële bijdrage
geeft, en ook de Wijkraad Tilburg 3 West werd erbij betrokken.
Inmiddels was duidelijk geworden dat met name de ouderen in de wijk graag een nieuwe jeu-deboulesbaan wilden. Voorzitter Myriam van Loon van de wijkraad besprak het idee voor de baan met
LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Dit is een vereniging van actieve
bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen
bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of belangrijke ontmoetingsplekken. “Mensen van deze
organisatie zijn bij ons op bezoek geweest”, vertelt voorzitter Nico Landsheer van KBO De Goede
Herder. “Zij geven geen financiële steun, maar wel inhoudelijke.” En dat is hard nodig ook, want wie
weet nu precies de weg binnen het woud aan subsidieregelingen? “We kregen een flink rapport met
handvatten hoe je zoiets moet beginnen”, aldus Landsheer.

Ouderen in Tilburg-West maken graag gebruik van de nieuwe jeu-de-boulesbaan (foto: Ton Brenders)
Straatmeubilair

Secretaris Ton Brenders van KBO De Goede Herder maakte de tekeningen voor de baan. “We wilden
graag twee banen, maar dat was niet mogelijk”, vertelt hij. “De maximale subsidie die de gemeente
verstrekt, was maar 5.000 euro voor één baan. Aangezien er ook straatmeubilair zoals bankjes en
prullenbakken nodig is, hebben we één verlengde baan kunnen laten leggen.” Landsheer benadrukt
dat niet alleen leden van KBO, maar ook niet-leden van de faciliteit gebruik kunnen maken. Een
vrijwilliger onderhoudt de baan.
Soms zorgt het natte weer in Nederland ervoor dat mensen geen zin hebben om buiten jeu de boules
te spelen. In dat geval kunnen degenen die daar zin in hebben, binnen in de Goede Herder Zaal
terecht voor een potje koersbal. Dankzij de financiële steun van KBO De Goede Herder, Stichting
Goede Herderzaal, het Tivolifonds en Verrijk je Wijk! kon KBO De Goede Herder een echte
koersbalmat kopen. Sinds begin oktober kunnen de liefhebbers gebruikmaken van de faciliteiten. “De
ouderen blijven in beweging en ze hebben de grootste lol”, aldus Van Loon.
Stadsnieuws besteedt regelmatig aandacht aan de initiatieven van KBO. Iedere 50-plusser kan bij
deze ouderenbond terecht voor zeer uiteenlopende activiteiten. Meer info: www.kbo-kringtilburg.nl,
info@kbo-kringtilburg.nl en 06-46244027.

Als het weer te slecht is om buiten te jeu-de-boulen, kunnen ouderen in Tilburg-West in de Goede
Herder Zaal terecht om koersbal te spelen (foto: Ton Brenders)

