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Deze werd ons onlangs toegezonden.

Uit de oude doos: Vind de zevende

dwerg!

VOORWOORD

Vanwege een overvol nummer deze keer een kort voorwoord. Lang is ook niet nodig want alles wat u moet weten vindt u ver-

derop in dit nummer.

Bijzondere aandacht deze keer voor de column van Cees Johansons. Het is zijn (voorlopig?) laatste column in ons wijkblad.

Na jarenlang veelvuldig de tongen los te hebben gemaakt, werd het tijd voor wat anders. Wij, en getuige de vele reacties op

zijn columns, vele andere zullen hem missen. Bedankt Cees!

Uiteraard heeft Cees ook wat te zeggen over de UMTS-mast. En hij is wat dat betreft niet de enige. 

Fijn Voorjaar,

René

De dwerg linksboven staat te zeven: de zevende dwerg
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Schoonmaken van bewegwijzeringsborden en

straatnaamborden 
Tijdens de bewonersvergadering werd gevraagd of de aanwezige bewoners

van de Blaak op 14 maart de bewegwijzeringsborden mee wilden helpen

schoonmaken.   

Toen ik op 14 maart, de wijk inreed, zag ik onze voorzitter van de wijkraad,

Ruud met zijn vrouw Anneke, driftig aan het poetsen. Dat moest op de foto,

vond ik. Wat ziet ons stukje van de wijk er nu weer mooi uit.  

Wie volgt dit goede voorbeeld? Je eigen straatnaambord of bordje bij de vij-

ver…… en de wijk blinkt weer in het lentezonnetje.   

Dank je wel,  

Een medewijkbewoonster. 

vraagblaakje

Voor het Driekoningenzingen van

januari 2016 zoekt Hanny de kort een mede-organisator.

Tijdsinvestering:  

1 vergadering in oktober op een nader te bespreken tijdstip onder het

genot van een kopje koffie of thee. 

Begin januari nog 2 uurtjes (tijdstip wanneer het jou uitkomt.) en op de dag

zelf, 6 januari vanaf ongeveer 16.00 uur tot 19.30 uur.

Goed draaiboek aanwezig.  

Tel. bereikbaar op 06-49935684
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FIETSROMMELTOCHT 
Zaterdag 18 april van 10.00 uur tot 16.00 uur is de eerste fietsrommeltocht in De Blaak.  Zo’n 33 personen hebben zich ge-

meld om als verkooppunt mee te doen, een mooi begin. Op de volgende adressen kunt u terecht om uw slag te slaan: 

Grebbe 13 Glanerbeek 6 Beilerstroom 6 

St.  Maartensloop 50 Mark 15 Essche Stroom 10 

Weteringlaan 183 Mark 18 Merkske 18

Weteringlaan 71              Linge 39 Rissebeek 6

LET OP:eindtijd 14.00 uur LET OP: eindtijd 14.00 uur  

Weteringlaan 160 Beeklaan 5 Rissebeek 17 

Weteringlaan 104 Beeklaan 114 Aa of Weerijs 135 

Jeker 21 Regge 120 Grevelingen 12 

Dintel 16 Regge 122 Amer 4 

Dintel 49 Dieze 16 Grevelingen 113 

Dintel 46 Ravensbeek 8 Weergraaf 16 

Glanerbeek 13a Hammerbeek 25 Middelgraaf 20 

Engebeek 25

Natuurlijk hopen we op mooi weer en veel belangstelling. Vertel het uw familie, vrienden en kennissen. 

Hetty Sauvé hetty.sauve@ziggo.nl
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Collectanten gezocht voor Oranjefonds en

Stichting MS Express/Wout Kalkmanfonds

Ik ben op zoek naar collectanten ten

gunste van het Oranje fonds en de

stichting MS Express/ Wout Kalkman

Fonds. Wij mogen in de week van 27

april tot en met 2 mei in de hele wijk de

Blaak collecteren. In totaal 2500 adres-

sen.  

50% van de opbrengst is bestemd voor

de door MS Express georganiseerde en

door het Wout Kalkman Fonds ge-

steunde lotgenoten-contact-weekenden.

De andere helft wordt door het Oranje-

fonds besteed aan doelen in de provin-

cie Brabant. 

Om deze week alle 2500 adressen te

bezoeken met de collectebus ben ik op

zoek naar een twintigtal collectanten

die één of twee avonden voor deze ge-

weldige doelen willen collecteren. Meld

u dus aan als collectant! Stuur een

mailtje aan

woutkalkmanfonds@gmail.com, ver-

meld uw naam en telefoon nummer

waarop ik u kan bereiken. 

Alvast bedankt voor uw reactie, 

Huib Kalkman 

Het 20e Open Toernooi van

TC de Blaak!  

Het goede weer breekt langzaamaan

door, het tennisseizoen loopt en dan

blikken we weer vooruit naar de nieuwe

editie van het open toernooi van T.C.

DE BLAAK. Het wordt het 20e open

toernooi, van 27 juni t/m 5 juli, met dit

jaar weer Wilkin Sports als sponsor. 

Het open toernooi is een 25+ tennis-

toernooi, dus voor tennissers die dit jaar

25 jaar of ouder zijn of worden. Er wordt

gespeeld in de categorieën 5, 6, 7, 8, in

het HD (herendubbel), DD (damesdub-

bel) en GD (gemeng ddubbel). 

De afgelopen jaren zat eigenlijk alles

weer bijzonder mee: stralende zon en

een heerlijk ontspannen atmosfeer met

veel publiek, een mooie combinatie van

plezier en prestatie. 

We zullen in ieder geval ook dit jaar

weer ons best gaan doen om het toer-

nooi soepel te laten verlopen. Daarvoor

zullen we ons als commissie, net als

vorig jaar, meer richten op onze kern-

taak: de toernooiorganisatie. 

We gaan in ieder geval als toernooi-

commissie er weer alles aan doen om

er een geweldige week van te maken

en roepen iedereen op om er samen

een feest van te maken: speel mee,

help mee of kom in ieder geval kijken

en proef van de sfeer. 

Voor meer info en inschrijven zie de

website: www.tcdeblaak.nl  

Namens de Open Toernooicommissie:

Marie-José Cruijssen, José Corsten,

Hilde Meijs, Els van Hattum en Frans

van den Boogaard. 

Theo Crijns, voorzitter OT-commissie 
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Proloog, cliché en epiloog 

Cees Johansons

Tijdens het schrijven van dit epilogisch

epistel komt mijn buurman binnen.

“Cees, ik heb mijn huis verkocht!”, was

de mededeling. Hoezo?, vroeg ik. “Bin-

nen een week”. Waarom?, vroeg ik.

“Omdat ik een andere baan in het wes-

ten van het land heb, als salesmanager

verzekeringen bij de mensen thuis.” 

Gewoon verzekeringsagent dus. Be-

staan die mensen dus toch nog? 

“Dus kan ik je niet opvolgen, Cees.” 

“Jammer, want je had vorig jaar een

goede proloog en dit jaar was je je weg

aan het zoeken over de kasseien. Maar

die waren hier en daar wel erg glad. Als

je valt kan ik geen verband aanleggen,

want ik moet doorfietsen. Verbanden

worden dan gelegd door een verband-

meester, die zijn daar goed in. Dus na

15 jaar een andere buurman en buur-

vrouw. Wanneer wordt er verhuisd?” 

“Over twee weken al Cees. Ik begin per

1 april. Bovendien wordt het buurman

en buurman.” 

Goed, dan geen opvolger; we konden

goed sparren samen. 

In dit stuk wordt eigenlijk de cirkel weer

rond gemaakt door een klein stukje

tekst in het Brabants Dagblad.  

Geen zendmast in de Blaak! We zijn in

de Blaak goed bemiddeld en hebben

voldoende juridische kennis in huis om

de mast tegen te houden. Nou, maak je

borst maar nat. 

Toen ik in de Blaak kwam wonen en ik

durfde dit elders niet te zeggen! Nou,

dan kreeg je de mening over de Blaak

in geuren en kleuren over je uitgestort. 

“Wat die daar in de Blaak wel niet dach-

ten, dat ze veel centen hadden en grote

huizen konden bouwen?” 

Goed het meeste geld was toen van de

bank. Nu staan er de pompen in om het

huis niet onder water te laten komen.

Sommigen staan al dik onder water. Zijn

we eindelijk na 35 jaar van het cliché af! 

En wat doen ze nu? Nu zeggen Blaak-

bewoners zelf dat ze veel centen heb-

ben (veel afgelost en hard voor

gewerkt) en dat ze veel kunnen tegen-

houden.  

Wat zegt de rest? “Zie je nou wel, die

daar in de Blaak die…..” 

Ik vind het best. Ik ga, net zoals vorig

jaar, de komende zes maanden naar

het zuiden verhuizen en doe daar mijn

zaken via internet. Ook via de glasvezel

kan ik met de snelheid van het licht toch

in de Blaak aanwezig zijn. Een zwenk-

bare webcam is toch wel handig in je

achtertuin. 

Ondertussen zijn buurman en buurman

al druk doende om de tuin van Henk te

fatsoeneren. Na de housewarming party

ga ik over de toekomstige racebaan met

echte kasseien, langs de manege en de

zendmast, gezellig op vakantie.  

40 Jaar ‘Thuis met Het Laar’

Voor meer informatie, kijk op onze nieuwe website: 
www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00

Het Laar biedt mensen al 40 jaar de mogelijkheid om hun 
leven te leven zoals zij dat zelf willen. Ook als u wat ouder 
wordt en het misschien wat minder makkelijk is om vast te 
houden aan uw zelfstandigheid en leefstijl. Belangrijk is dat u 
zich altijd thuis voelt, waar u ook woont. Thuis met Het Laar. 

Het Laar biedt u hiertoe een breed pakket aan producten, 
diensten en faciliteiten zoals thuiszorg, het huren van een 
appartement met woonarrangement, verzorging en verpleging.

Het Laar
40 jaar

Besterdring 223 / 5014 HK Tilburg
013 549 91 90 / tilburg@hendriks.nl / twitter.com/Hendriks013

7 dagen per week via de chat bereikbaar 
op hendriks.nl

Middelgraaf 44 te Tilburg

Schitterende villa in ‘De Blaak’ welke in 2007 volledig is gerenoveerd. 

De woning beschikt over 4 ruime slaapkamers, een studeerkamer, riante 

woonkamer met haard, vloerverwarming op de begane grond, dubbele 

garage en een schitterend aangelegde tuin op het zuiden georiënteerd.

Vraagprijs € 649.500,- k.k.
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Sportvereniging “De Blaak”

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon Tel.nr.
dinsdag 19.30 - 20.30 uur zumba Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

woensdag 18.30 - 19.30 uur badminton jeugd Frank van der Heijden 468.57.31

18.30 - 21.00 uur badminton volwassenen Frank van der Heijden 468.57.31

20.00 - 21.00 uur keep-fit dames Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

21.00 - 22.00 uur zumba combi-les Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

21.00 - 22.30 uur volleybal volwassenen Gerard de Burger 463.32.95

22.30 - 23.30 uur zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters 463.98.62

donderdag 10.30 - 11.30 uur bewegen voor ouderen Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

17.45 - 18.30 uur alg. bewegingsscholing /

volleybal 6-10 jr. Gerard de Burger 463.32.95

19.00 - 20.30 uur badminton volwassenen Louis Verstappen 463 77 46

19.00 -20.00 uur badminton jeugd Frank van der Heijden 468.57.31

Uitgebreide informatie over onze sportonderdelen op internet: www.svdeblaak.nl 

Het totale aanbod van sporten, algemene informatie etc. vindt u op onze website www.svdeblaak.nl. U kunt altijd aan een gratis

proefles mee komen doen. Neem gerust even contact op met de betreffende contactpersoon. Als u nu start met een sport, be-

taalt u een evenredig gedeelte van de contributie. Dus een prima kans om met een sport kennis te maken tot de zomervakantie. 

Jeugd Volleybalclub de Blaak 

Hoi beste mensen van de Blaak! 

Ik zit bij volleybalclub de Blaak. Volley-

bal vind ik een hele leuke sport. Er zijn

twee groepjes jeugd met 2 trainers: be-

ginners en gevorderden. We beginnen

de training altijd met een warming up.

Dan gaan we oefeningen doen, zoals

de bal bovenhands in een hoepel spe-

len en bijvoorbeeld dribbeltikkertje,

waarbij je met de bal dribbelt en elkaars

bal probeert weg te slaan. Tot slot doen

we altijd een partijtje in het groepje met

kinderen die hetzelfde niveau hebben,

de kinderen die er al wat langer bij zit-

ten niveau 4 de andere niveau 2.

We hebben een grappige trainer en

doen vaak uitstapjes en competities.

We hebben bijvoorbeeld regelmatig een

minidag, dan krijgen we training van bij-

voorbeeld dames 1 of heren 6. En op

het einde krijg je allemaal iets lekkers

en dan mag je aanmoedigen bij een

wedstrijd van Triade V.C.T(Volleybal

Club Tilburg).

Soms gaan we schaatsen en er komt

ook een ouder-kind toernooi aan. Dan

mogen de ouders en de kinderen mee-

doen aan een toernooi waarbij alle

jeugdclubs van Tilburg meedoen.

Als je het leuk vindt, kom dan gerust

een kijkje nemen. We trainen elke don-

derdag van kwart voor zes tot 7 uur in

sporthal de Blaak.

Groetjes van Mijs van Iersel, 9 jaar

Situatie rondom het Sport café

Vanuit de Sportvereniging en de Wijkraad is er alles aan gedaan om voor het café aan de sporthal zo snel mogelijk weer een

nieuwe uitbater te vinden. Er zijn gesprekken geweest met ambtenaren van de gemeente Tilburg en met wethouder Kokke van

Sportzaken. De koers die zowel de gemeente, de wethouder als de wijkraad en onze vereniging willen varen is het verbreden

van de functie van het café. Het moet voor een breder publiek toegankelijk zijn en een maatschappelijke functie vervullen. Zo

zal het ook beter te exploiteren zijn. De gemeente heeft de procedure voor het veranderen van de vergunning die hier bijhoort in

gang gezet. Ook is er een serieuze kandidaat voor overname van het café. De zaak leek zo goed als rond te zijn, totdat zich een

tweede geïnteresseerde aandiende. Het is nu afwachten wat het resultaat van verdere onderhandelingen zal zijn. Zodra er

nieuws is zullen we dit in een digitale nieuwsbrief aan onze leden laten weten.

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 9 juni om 20.00 uur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging gepland. Nog niet bekend is of

de locatie ons vertrouwde café zal zijn. We hopen natuurlijk van wel. De agenda van deze vergadering zal tijdig aan onze leden

bekend worden gemaakt. We hopen op meer belangstelling dan in voorgaande jaren! Zet het dus vast in je agenda.
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OBS De Blaak …

Tilburgse voorleeskampioen! 
Alweer even geleden werd Jasmine uit groep 8 de onbetwiste voorleeskampi-

oene van onze school. Ze las toen voor uit het boek: ‘Spijt’ van Carry Slee. Na

deze prestatie deed zij mee aan de volgende ronde om uiteindelijk misschien

zelfs voorleeskampioen van Tilburg te worden. Ze koos in de vervolgrondes voor

het boek: ‘Hoe overleeft Rose in New York?’. De aanwezige jury wist het wel…

presentator Erik van Os mocht aan Jasmine de kampioensprijs uitreiken! OBS

De Blaak is super trots op Jasmine, de Tilburgse voorleeskampioen! 

Project tijd 
In de maand april werken alle groepen aan het project tijd. Het project is oorver-

dovend gestart op maandag 30 maart door middel van ballonnen en gezamenlijk

afellen. Verschillende klassen zijn op excursie geweest naar het Natuurmuseum.  

Verkeersweek 
In de week van 16 maart hadden we de week van het verkeer. Wij hebben extra

aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom de school bij het halen en

brengen van de kinderen. De kinderen uit de groepen 5 en 6 hebben verkeers-

borden gemaakt en voor schooltijd rondgelopen met hun borden voor extra aan-

dacht voor de verkeersveiligheid. Verder hadden alle klassen het leerzame en

leuke programma ‘streetwise’ en hadden de groepen 7 en 8 ook het dode hoek

project en kregen ze meer informatie over veiligheid in het verkeer.  

Kinderrevue 
Van de Eerste Tilburgse Kinderrevue is begin maart een tipje van de sluier opge-

licht door een presentatie van de groepen 8.  De revue vertelt het verhaal van de

Tilburgse kermis, die wordt verboden vanwege de kampioenswedstrijd van Wil-

lem II. Bovendien speelt een pretparkbende een vervelende rol, waardoor de po-

litie (die toch al onderbezet is) de veiligheid van de kermis niet kan garanderen.

Allemaal kommer en kwel dus voor echte Tilburgers. Maar... lukt het de kermis-

vierders om de kermis door te laten gaan? Wint Willem II de kampioenswed-

strijd? Lukt het Roy Donders om echte kermispakken op de markt te brengen?

Dat is op 11 en 12 juli 2015 te zien in de theaterzaal van ROC Tilburg. Een erva-

ren productieteam, onder leiding van Marie-Thérèse Blomme, laat de leerlingen

werken aan verschillende onderdelen van de revue. Schrijven, dansen, zingen,

toneel spelen, een begroting maken, sponsors zoeken, decor en kostuums ont-

werpen, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt door de kinderen gedaan.

Daarbij worden de kinderen ondersteund door onder anderen Frans van der

Meer (Ferry van de Zaande), Yvonne van Hengel en Nanneke Piek. Ook Paul

Urbanus (decor) en Jace van de Ven (tekst) hebben een belangrijke rol. 

Kon u niet aanwezig zijn bij onze

open avond en dag en wordt uw kind

in schooljaar 2015-2016 vier jaar?

Dan nodigen wij u uit om contact op

te nemen om een afspraak te maken

en te komen kijken op OBS De

Blaak. Onze directeur dhr. Remko

Meeuwsen zal u persoonlijk informe-

ren en rondleiden door onze school

‘in bedrijf’. Ons telefoonnummer is

013-468 94 66. U kunt ons ook be-

reiken door te mailen naar

obs.de.blaak@opmaat-scholen.nl 

OBS De Blaak 

Grebbe 42 

5032 RT Tilburg 

Telefoon: 013-468 94 66 

E-mail: 

obs.de.blaak@opmaat-scholen.nl 
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Ingezonden stuk 

Info-avond UMTS-mast in Hotel Ibis

Aantekeningen gemaakt door M.A.H.

Boelhouwer bij de info-avond op 25 fe-

bruari 2015 in het Ibis hotel met betrek-

king tot UMTS-mast in De Blaak.   

Beste mensen, 

De avond heeft bij mij een wat verve-

lende nasmaak achter gelaten, vandaar

deze reactie. 

De infoavond bestond uit drie delen: 

1 Antennebureau: 
Een mevrouw van de instantie hield een

goed verhaal over o.a. elektromagneti-

sche veld sterkte parameters. Risico's,

gevaren, normen, etc.  Daaruit bleek

dat de stralingshysterie van destijds vol-

komen overbodig was en onterecht.           

2 Vodafone: 
Toen de Vodafone mensen aan de

beurt waren, werden ze onthaald met

zinnen als: 

Wij zijn hoog opgeleid en wij zijn finan-

cieel draagkrachtig (en kunnen dus flink

obstructie plegen) 

De toon was gezet; het was niet netjes,

eerder tenenkrommend en neiging ge-

vend tot excuses p.p.t. Door al het ‘gefi-

libuster’ kon de man niet goed zijn

verhaal doen. Jammer, want het was

een infoavond. 

Als “hoog opgeleide” Blaakbewoners

nog het volgende: 

We leven niet meer in het tijdsgewricht

van Michelangelo. Het is totaal onmo-

gelijk om hoog opgeleid te zijn in alles.

M.a.w. men kan een hoog opgeleid,

voortreffelijk advocaat zijn, maar totaal

geen verstand van beta-achtige zaken

hebben. Het zou nuttig zijn daar weet

van te hebben. Het is dus mogelijk (en

waarschijnlijk) dat “laag” opgeleide

mensen maar zeer specifiek op een be-

paald deelgebied, meer kennis hebben

van bepaalde zaken dan hoog opgelei-

den! Houd dat vast! 

Waarom erkennen en respecteren wij

als ”Blaakers” die mensen dan niet in

hun hoedanigheid? 

Een ander punt: 

Wij als “hoog opgeleiden” begrijpen

toch dat instanties zoals De Gemeente,

T-Mobile, Vodafone, etc er zijn om het

belang voor ALLEN te dienen. Dus als

men de als zeer gematigd gebleken

elektromagnetische veldsterkte in een

zeker gebiedje wil opkrikken door op de

meest aangewezen plaats een mast te

plaatsen, dan is dat zeer te prijzen en

de bewoners die het betreffen, zullen

dat zeer apprecieen! 

Een ander voorbeeld: 

Er wordt in een stad een dikke volumi-

neuse woontoren gebouwd (80 meter

hoog). Wat betekent dat voor bewoners

in de buurt? Nu, geen volledig uitzicht

meer, enkele uren per dag ZONroof en

dan nog de subjectieve kwestie van de

esthetische aspecten. Dat is nog eens

heel andere koek! 

Bomen cq ecologisch gebied: 

Stelregel: wat het zwaarste is moet ook

het zwaarste wegen. Het is beslist geen

moet dat wat waaibomen hout perse

zou moeten blijven als het algemeen

belang anders vraagt. Idem dito wat 

betreft de rand van hetr ecologisch ge-

bied. 

Financieel: 

Elke afwijking van de meest gunstige

plaats kost extra geld! En minder effec-

tiviteit! De beste plek was inderdaad en

indertijd bij de tennisbanen. Zou

rondom dus 360 degree kunnen stralen.

Nu bij de manege slechts de helft, dus

dubbel zo duur en half zo efficient!  

3 Gemeente: 
Door iemand van de gemeente werd de

gang van zaken, de procedure doorge-

lopen. 

Door alle wanorde en roerigheid kon de

bijeenkomst niet netjes afgesloten wor-

den. Jammer. 

Al met al tot slot in de toekomst: 

Laten we ons rabide obstructie gedrag

vaarwel zeggen. 

Laten we afstand doen van onze “que-

rulante betweterigheid.” 

Dat heeft alleen maar negatieve effec-

ten gehad. 

Advocaatkosten prive, Advocaatkosten

gemeente (dus belastinggeld), jaren en

jaren verstoken van beter signaal en dit

alles onnodig (waste). 

Het is allemaal veel slechter verlopen

door de “querulante betweterigheid” van

de “hoog opgeleiden” Als de “laag opge-

leiden” hun gang hadden mogen gaan

dan was het optimaal goed geweest.

Jammer, jammer. 

Laten we ten strijde trekken tegen onze

grote “ IK GERICHTHEID”  evenals

tegen onze “anti-burgelijkheid” cq “anti-

collegialiteit” t.o.v. onze mede Blaakbe-

woners. 

Kortom laten we constructief en opbou-

wend gedrag gaan vertonen. 

Met een vriendelijke groet, 

M.A.H.  Boelhouwer 

www.sterrekinderopvang.nl/burgemeesteroekinder.sterrwww pvang.nl/burgemeester
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IJSKAST

Aleid Fokkema
In huis heerst de rustgevende stilte van

de late avond. Kaarsjes zijn  aan, de

meeste lichten gedoofd,  en ik zit opge-

kruld met een boek op de bank. Hele-

maal stil is net natuurlijk nooit. Ergens

zoemt een computer. De verwarmings-

ketel ruist zachtjes. Op de achtergrond

hoor ik de wasmachine draaien met de

welbekende bonk van een te zware

natte handdoek in elke slag. De droger

maakt zoevend mijn wasgoed warm en

zacht. En dan zijn er in die stilte nog ge-

luiden die ik niet kan thuisbrengen. Een

hoge piep, een lage zoem, een cluster

van zacht gebrom: de geluiden die in je

huis thuishoren en die zo licht klinken

dat ze samen de stilte definiëren.  

En dan. Plok! Dit geluid ken ik wel. Het

komt uit mijn ijskast die het langzaam

aan het begeven is. Ik kan het geluid

niet thuisbrengen, maar hoor het vaker.

Misschien vallend, scheurend, of uitzet-

tend ijs is dat zich op de bodem van het

‘no frost’ vriesgedeelte heeft genesteld.

Misschien een nieuwe barst in een van

de vrieslades. Anders is het wel een ge-

heimzinnig, ontoegankelijk onderdeel in

het ondoordringbare binnenwerk van

het systeem, mij ooit aangeprezen als

de King of Fridges, het walhalla der

koeling. De geavanceerde automatische

dooiwater afvoer die immer verstopt is.

De altijd aangeschakelde snelkoeler.

Oh! Motorisch is de ijskast een wonder

en zal hij koelen en vriezen tot in de

eeuwigheid. De deur gaat piepen als hij

te lang open staat. Een alarm gaat af

als het vriesgedeelte per ongeluk ge-

vaarlijk dicht bij 0 komt. Jammer alleen

dat alles wat zich daarbuiten afspeelt zo

aan slijtage onderhevig is. Het deurrub-

ber hangt aan flarden. Een tweetraps

werkende ‘soft closing’ deurhendel

tartte elke logica en bleek niet bestand

tegen ongeduldige kinderhanden. Geen

enkele lade is nog gaaf. Al deze kleine

onderdelen vervangen was geen pro-

bleem, aldus de leverancier, maar de

kosten vonden wij nu juist weer wel een

probleem. En toen ik op een goede dag

de voorkant van een vrieslade eraf trok,

omdat de lade verkleefd zat aan het

aangekoekte ijs op de bodem, toen wist

ik het wel. Op naar een nieuwe!  

Een daadkrachtig, lente-achtig gevoel

maakt zich van mij meester. Wat kan

een mens toch vrolijk worden van iets

nieuws uitzoeken. Goedgeluimd stap-

pen wij de witgoedzaken binnen die Til-

burg rijk is. Of nou ja, dat meervoud kan

je haast wel weglaten, want  rijk…. Er is

niet zoveel meer over na de gevechten

om een beetje marktaandeel. Verkoop-

praatjes van verschillende winkels ver-

gelijken is er niet meer bij.   

Naast een dubbele rij wasmachines en

om de hoek van de strijkijzers zie ik ze

staan, in het gelid. Wit, wit, roestvrijs-

taal, roestvrijstaal onherkenbaar ge-

maakt door een vingerafdrukwerend

laagje, wit, wit, rood, wit, wit. Hoog,

laag, met twee deuren, Amerikaans,

met ijsblokjesmaker. Een ijskast zonder

vries. Een vrieskast zonder koel. Op de

deuren geen enkele informatie behalve

de energieklasse. O ja. De energie-

klasse. Daar moet ik als oplettend bur-

ger natuurlijk ook meenemen in mijn

overwegingen. Evenals de aanwezig-

heid van een flessenrek, een chillerbox,

een crispbox, een airflowsysteem… We

halen de verkoper erbij. Leuke griet die

graag wat wil verkopen en ons iets

meer weet te vertellen dan de spaar-

zame informatie op de deuren. Op onze

beurt leggen wij haar uit dat ‘no frost’

toch niet werkt. Dat die tweetrapsdeur-

hendels afbreken. Dat een vingerafdruk

op een rvs frontje niet het einde van de

wereld is. En dat we maar een paar

eisen hebben, kan ze ons helpen selec-

teren? Vakkundig slinkt het aanbod tot

een à twee exemplaren. Of eigenlijk nul,

want we zouden een maatje kleiner wil-

len en die staan niet in de winkel. Geen

probleem, alles kan besteld worden (de

online verzameling is inderdaad aan-

zienlijk). Haar eigen keuze is al ge-

maakt. Voor ons 

voldoet hij niet: geen flessenrek. Maar,

zo blijkt, voor haar ook niet. Ze slaakt

een zucht en werpt een verliefde blik op

het glanzende apparaat. Oh, zegt ze,

als ik die toch in mijn keuken zou kun-

nen plaatsen! Maar hij past gewoon

niet!  

Wij keren terug naar huis. Het duizelt

ons toch een beetje. Zullen we die ene,

maar dan kleiner, bestellen? Zullen we

het net op gaan en nog meer prijzen

vergelijken? Of zullen we gewoon een

glaasje wijn inschenken, kaarsje aan,

met boek of iPad op de bank nestelen,

en niets doen? 

De motor doet het nog…. Plok! 

a.fokkema@lighthousetexts.nl 

Zandeind 8  5133 AC Riel
T: 013 - 518 1332  info@autobedrijfvanriel.nl

WWW.AUTOBEDRIJFVANRIEL.NL

Het vertrouwde adres bij u in de buurt voor:
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     JUBILEUMJAAR BEAU VISAGE  1995 - 2015 
          

                       20                                                            

Het gehele jaar door hebben wij elke maand speciale acties,  kijk op onze Facebook pagina voor de meest recente 
aanbiedingen ! 
 

Bij Beau Visage bent u welkom voor diverse soorten behandelingen zoals: 
 - microdermabrasie 
 - diverse soorten peelings 
-  bindweefselmassage 
 - rimpelreductie en littekentherapie  
-  ultrageluid 
-  collageen lichttherapie voor huidverjonging 

BEAU VISAGE,  PRAKTIJK VOOR HUIDVERBETERING EN ANTI AGING                                                                                                                    
013 5910099      www.beauvisage.nl   www.huidcoach.nl  

Op woensdag 25 maart 2015 vond de

vierde Blaak Netwerk Borrel plaats; een

netwerk event voor ondernemende

mensen uit de wijk. Deze keer was de

locatie Basisschool de Borne. 

Robin Brugman, docent op de Borne en

tevens projectleider van Cultlab, sprak

over Cultilab, een initiatief vanuit Aca-

demie voor Beeldende Vorming (Fontys

Hogeschool voor de Kunsten) en Fon-

tys Hogeschool Kind en Educatie

(Pabo) Tilburg in samenwerking met

o.a. de Borne. 

Cultlab daagt basisschoolleerlingen,

leerkrachten, studenten en culturele ex-

perts uit om eigen culturele leervragen

te stellen en te onderzoeken. 

Na de presentatie was er uiteraard de

gelegenheid om bij te kletsen onder het

genot van een drankje en dit maal ook

live entertainment: Leediez, een mu-

ziektheatergroep uit Goirle.
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Parochie De Goede Herder
Locatie Petrus en Pauluskerk

e-mail: petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl

www.parochiedegoedeherder.nl/petrusenpauluskerk

Pastoraal werker Hans Strijards 

Secretariaat locatie Petrus en Pauluskerk
Vierwindenlaan 11

5037 MN Tilburg

(013) 467 05 80

Open: 

ma t/m vr 9.30 – 12.00 uur, m.u.v. de schoolvakanties.

Vaste vieringen
Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9

• Za 18.00 uur (vespers, avondgebed)

• Zo 10.00 uur (eucharistie)

• Vr 10.30 uur (eucharistie, eerste vrijdag van de maand)

• Di 11.00 uur (koffie met gebed, 3e dinsdag van de maand)

Zonnehof, Professor Gimbrèrelaan 24, Brasserie

•Do 10.30 uur (oecumenische gebedsviering, 

laatste donderdag van de maand)

Petrus en Paulusprogramma 2014-2015 
– Jezus navolgen 
Het werkjaar 2014-2015 is door het Vaticaan uitgeroepen tot

het Jaar van de religieuzen. In het Leerhuis van Petrus en

Paulus gaan we in gesprek met mensen die verbonden zijn

met bekende religieuze tradities in onze regio. We lezen met

hen uit de enorme rijkdom geschriften die hun voorgangers

hebben nagelaten en hen dagelijks inspireren. Geen lezing

dus, maar samen lezen en overwegen. Locatie: Pauluszaal.

Entree: € 3 per avond. Aanmelden: bij het parochiesecretari-

aat.

• Donderdag 9 april, 20.00 uur: Jules Chevalier,
door zuster Hermien Lorist en Toos Vermeulen
Jules Chevalier (1824-1907) stichtte in 1854 de congregatie

van de msc en in 1874 de fdnsc (sinds 1911 in Waalwijk en

vanaf 1915 in Tilburg). Samen hebben zij eind jaren tachtig het

MST opgericht, een organisatie die zich richt op informeel

leren, gastvrijheid voor en participatie van mensen uit een

honderdtal nationaliteiten. Twee ‘Chevalierverbondenen’ zijn

onze gasten. 

• Donderdag 7 mei, 20.00 uur: Vincentius a Paulo
door Kimberley Holleman en Annette van Aken-van Riel
Vincentius a Paulo (1581-1660), de “vader van armen”, is

samen met Louise Legras-de Marillac bekend om het cha-

risma van de barmhartigheid. Zij dienen als voorbeeld voor

o.a. de fraters van Tilburg. Hun inzet voor barmhartigheid gaat

door in de World Wide Brotherhood (WWB), een mondiale jon-

gerenbeweging, die o.a. deelneemt aan de Wereldjongerenda-

gen. Kimberley Holleman en Annette van Aken-van Riel, twee

‘ambassadors’, delen hun ervaringen.

Film en Levensbeschouwing – Matteüspassie 
We bieden u een cyclus van films over de Matteüspassie, de

ene keer in de Petrus en Pauluskerk, de andere keer in Cine-

citta. Entree: € 5 voor films in onze kerk (aanmelden bij het pa-

rochiesecretariaat) en € 9 voor films in Cinecitta (Willem II

straat). Elke filmvoorstelling wordt ingeleid door Leo van der

Tuin. Na de film is er gelegenheid tot discussie.

De Mattheus Passion is in de tijd naar Pasen toe veelbeluis-

terd in allerlei mogelijke vormen. Voor veel filmers is het ver-

haal dat de achtergrond vormt voor dit muziekstuk en al

tweeduizend jaar wordt verteld, een grote inspiratiebron geble-

ken. Geen verhaal is zo vaak verfilmd als dit bijbelverhaal.

Daarbij is geen persoon op zo veel verschillende wijzen voor-

gesteld als Jezus van Nazareth. In deze cyclus laten we en-

kele van die uiteenlopende verfilmingen zien: van de

verfilming door Pasolini tot de bijna blasfeme benadering door

Monty Python, maar ook een Zuid-Afrikaanse verfilming en

een zeer recente verrassende benadering.

• Dinsdag 7 april, 19.00 uur, Petrus en Pauluskerk:
Il vangelo secondo Matteo (regie: Pier Paolo Pasolini,
1964, 135 minuten)
Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth

ging Pier Paolo Pasolini uitsluitend uit van het eerste Evange-

lieboek, dat van Mattheüs. Er werd niets toegevoegd, alle ge-

sproken teksten zijn letterlijke citaten. In tegenstelling tot de

bombastische bijbelfilms uit het Hollywood van de jaren '50 en

'60 streefde Pasolini een eenvoudige, pure en poëtische stijl

na. Hij liet een aan het volk toebehorende Christus zien, een

Christus van de armen, strijdbaar en sociaal geëngageerd. De

locaties vond hij in het arme zuiden van Italië. Alle acteurs

Op zoek naareen origineelcadeau
?

Iets te

vieren met 

de familie

?
Geef een

uniek vormgegeven

FOTO-
stamboom

!!

Voor informatie, mogelijkheden en 
prijzen kunt u contact opnemen met

HD ontwerp
info@hdontwerp.nl

013-4691810
06 51 91 69 63 

HD ontwerp 
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(waaronder zijn moeder, die Maria op latere leeftijd speelt)

zijn amateurs. Met deze film leverde Pasolini de meest zui-

vere en volgens velen de beste verfilming van het leven van

Christus af.

• Dinsdag 19 mei, 19.00 uur, Petrus en Paulus-
kerk: Son of man (regie: Mark Dornford-May, 2006, 88
minuten)
In vele opzichten is Son of man de opvolger van U-Carmen

eKhayelitsha, de Zuid-Afrikaanse film naar de opera van

Bizet. Opnieuw gaat het om een nieuwe versie van klassiek

materiaal, deze keer het verhaal van Jezus zoals we dat uit

de evangeliën kennen. De locatie is dezelfde (de township

Khayelitsha in Kaapstad), de makers zijn dezelfde (Dimpho

di Kopane). De actie van het evangelie is verplaatst naar de

denkbeeldige bezette staat Judea 'ergens' in het zuiden van

Afrika, waar armoede en geweld de orde van de dag bepa-

len. De tv brengt verslag van oproer en bezetting. Jezus

wordt geboren in een schuur in een sloppenwijk. Zijn bood-

schap van gelijkheid en geweldloosheid begint hij te prediken

na een ontmoeting met een in zwart leder gehulde duivel tij-

dens zijn besnijdenis volgens de Xhosa-rite.

• Dinsdag 2 juni, 19.00 uur, Cine-
citta: Monty Python’s life of Brian
(regie: Terry Jones, 1979, 94 mi-
nuten)
De derde officiële film van de voltal-

lige Monty Python cast is een cyni-

sche parodie op het leven van Jezus

Christus. Brian, een jood die zich

heeft aangesloten bij de anti-Ro-

meinse ondergrondse, wordt aange-

zien voor de profeet. Al zijn woorden

en daden worden verheven tot won-

deren en als snel heeft hij veel volgelingen, geheel tegen zijn

zin! De rest van zijn leven verloopt daarna gelijk aan dat van

J.C. en uiteraard eindigt ook Brian aan het kruis, al zingend:

"Always look on the bright side of life". De blasfemische versie

van het Jezus Christus’ verhaal is kwalitatief ongeëvenaard.

Pelgrimage St. Jan
Voor het zevende jaar op een rij, wandelen we naar de Zoete

Moeder in Den Bosch. Wilt en kunt u bijna 28 kilometer

lopen? Dan bent u op zondag 3 mei om 6.00 uur in de mor-

gen van harte welkom op het kerkplein. Het is een unieke ge-

legenheid om elkaar al lopende beter te leren kennen en zeer

zeker ook een stuk ontspanning als tegenwicht voor onze ver-

warde en gehaaste wereld. Een goede loopoutfit en wat lichte

drank voor onderweg is voor deze vijf uur durende wandel-

tocht aan te bevelen. Wilt u liever op de fiets naar de kathe-

draal in Den Bosch? Dan vertrekt er om 9.30 uur vanaf het

kerkplein een groep fietsers. Lopers en fietsers ontmoeten el-

kaar, voorafgaand aan de H. Mis, op de Parade bij een kopje

koffie. Lopers gaan op eigen gelegenheid met bus, trein of an-

derszins terug naar Tilburg. Deelname is gratis en aanmelding

vooraf niet nodig. 

Meditatieve wandeling
Op zaterdag 30 mei start om 9 uur vanaf het kerkplein een

meditatieve voettocht. Rekening houdend met een koffie-

pauze en met een mogelijke rit naar de vertrekplaats is de to-

tale duur ongeveer 2,5 uur. De tocht is gratis en aanmelding

vooraf niet nodig. 
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kijk voor de laatste informatie op onze website

www.wijkraaddeblaak.nl

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting

Wijkraad De Blaak” aan het woord
Het eerste jaar van deze voorzitter zit er op. Geen gemak-
kelijk jaar, dat kunt u teruglezen in het jaarverslag maar
ook in de beknopte samenvatting van de jaarlijkse bewo-
nersvergadering. Een bewonersvergadering op woensdag

25 februari 2015 die iets beter bezocht is dan in 2014. Zouden

de belangen voor de bewoners van De Blaak meer belang-

stelling krijgen van deze bewoners?

De bijeenkomst over de toekomstige zendmast was ook goed

bezocht en daarbij dienen we een compliment te maken voor

mevrouw drs. A. Dummer van het Antennebureau die ons met

zeer veel kennis en geduld over de problematiek van draad-

loze en mobiele communicatie heeft geïnformeerd. Dat een

ieder daar niet geheel tevreden mee is zal ook wel duidelijk

zijn geworden.

Het nieuwe bestuur van uw Wijkraad is van start gegaan en

zal u zoveel mogelijk via dit wijkblad maar ook middels

nieuwsbrieven en de website informeren over hun werkzaam-

heden. Laten we met z’n allen ook werken aan een schone

Blaak, door bijvoorbeeld onze straatbordjes, bordjes met de

vijvernamen en de verkeersborden eens zelf schoon te

maken. Het zal onze wijk een nog plezierigere aanblik geven.

Verheugd ben ik dat de eerste aanvraag voor ondersteuning

van een buurtfeest alweer binnen is. We stimuleren u graag

om een gezellig buurt of straatfeest te organiseren en daar-

voor nog een beetje subsidie van de Wijkraad te ontvangen.

Ook al hebben we in 2015 geen groot Blaakfeest, dan nog

kunnen er veel feestjes zijn. Start deze zomer met een goed

initiatief en geniet van onze mooie wijk.

Met een groet van, Ruud Zuer (voorzitter Wijkraad De Blaak)

VOORLOPIG ACTIVITEITENPROGRAMMA
2015 

(wijzigingen voorbehouden)

Informatie, aanmelding en betaling bij Ko Schaaders, tel. 06

538 170 23  - e-mail: ko@wijkraaddeblaak.nl

Bij voorkeur tijdens de koffieochtend op dinsdagmorgen van

10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak.

Alleen bij afwezigheid van Ko Schaaders, kunt u contact op-

nemen met Wim van Zijl, 

tel. 467 46 03  - E-mail: wimvanzijl@telfort.nl 

Wekelijks
Koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in

Hofstede De Blaak.

Fietsen
Vanaf de 1e dinsdag in april gaat het fietsen weer van start.

Bij slecht weer de 2e dinsdag. De lengte van de fietstochten

is circa 40 km. Met halverwege een koffiestop van een ½

uur. Gemiddeld zijn er 30 deelnemers. Vertrek vanaf De Hof-

stede om 09.30 uur.  Voor aanvullende informatie kunt u bel-

len of mailen met Wim van Zijl, tel. 467 46 03  E-mail:

wimvanzijl@telfort. nl

OVERZICHT PROGRAMMA
• De presentaties etc. vinden plaats in Hofstede De Blaak,

meestal op de 3e dinsdag van de maand. 

• Details over de excursies ontvangt u na aanmelding

21 april Voorlichting Osteroporose

19 mei Bus/bootreis naar Rotterdam. Havenrondvaart.  Na

de rondvaart gaan we naar de overdekte Markthal. Na Rot-

terdam bezoeken we  “Museum Johannes Postschool” in 

Rijsoord. Kosten circa € 25,= p.p. Op dit moment 14 maart,

zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar. 

BELANGRIJK; WE VERTREKKEN OM 09.00 UUR UIT DE

BLAAK. 

16 juni Midgetgolf in Chaam

Let op!!! In juli en augustus zijn er buiten de wekelijkse

koffieochtend geen activiteiten.

GEEF U OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
VAN DE WIJKRAAD

De Wijkraad heeft een nieuw en snel communicatiemiddel:

de digitale nieuwsbrief welke u in uw mailbox kunt ontvan-

gen. De inhoud van de nieuwsbrief bestaat o.a. uit: 

• ontwikkelingen t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 

(W.M.O.);

• contacten met de Gemeente over de wijk;

• verslagen van bestuur- en bewonersbijeenkomsten &

• activiteiten welke door de Wijkraad worden georganiseerd.

Ga naar www.wijkraaddeblaak.nl/nieuwsbrief en vul daar de

gevraagde gegevens in.
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Zonnepanelen en het vervolg

Zoals aangekondigd in het vorige
wijkblad zijn we bezig met de en-
quete onder wijkbewoners naar ener-
giebesparing. Er is enige vertraging
opgetreden in de voortgang, maar de
komende maanden zal het afgerond
worden. Onze ervaring totnutoe is dat

veel bewoners graag meewerken aan

de enquete en dat blijkt dat er op een

eenvoudige manier en vaak met weinig

kosten nog veel te besparen is. 

In de afgelopen tijd hebben wij de ener-

giecooperatie de Blaak opgericht om

samen met andere energiecooperaties

in de gemeente Tilburg te werken aan

de oprichting van de gezamenlijke coo-

peratie T-wind. Deze cooperatie stelt

zich ten doel om op de stortplaats de

Spinder windmolens te gaan bouwen en

te exploiteren. Inwoners van Tilburg

kunnen via de verschillende cooperaties

financieel participeren met een naar ver-

wachting aantrekkelijk rendement. Daar-

naast zijn daarbij betrokken de

gemeente, Attero en het Waterschap. U

heeft daarover in het Brabants dagblad

en de huis-aan-huisbladen ook het een

en ander kunnen lezen.

De gemeente maakt het sinds kort ook

aantrekkelijker om te investeren in

energiebesparing en duurzame energie

door 1 miljoen euro beschikbaar te stel-

len voor het verstrekken van laagren-

tende leningen. Ons lid van de

werkgroep en gemeenteraadslid Rein

Valk heeft zich daar sterk voor ge-

maakt. Verdere informatie kunt u vinden

op de website van de gemeente

(http://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/ite

m/duurzaamheidslening/).

“Ik word slapende rijk”
Dat was de conclusie aan het einde
van het interview met de heer van
Berkel over de ervaringen met zijn
zonnepanelen.
Inmiddels liggen de zonnepanelen, die

via de inkoopactie van de werkgroep

Duurzame Energie zijn aangeschaft,

bijna anderhalf  jaar op het daken en

het leek ons een goed idee om bij een

eigenaar eens over de ervaringen te

spreken. De familie van Berkel woont

sinds 1995 aan het Veerse Meer en

heeft sinds 15 november 2013 vijftien

zonnepanelen op het dak liggen. 

Wat heeft u doen besluiten om zonne-

panelen te kopen?

Daarvoor heb ik vier redenen: 

Wij hebben de wereld niet geërfd van

onze ouders maar geleend van onze

kinderen

Onze fossiele brandstoffen zijn eindig

en dragen bij aan de vervuiling van het

milieu.

Slimme domotica heeft de toekomst en

is ook toepasbaar op efficiënt energie-

verbruik.

De terugverdientijd is in mijn situatie

ongeveer 6 jaar. Dit geeft een  aanzien-

lijk hoger rendement dan rente op een

spaarrekening. Ook met geleend geld

is het rendement nog hoog.    

Daarnaast draagt het bij aan de ver-

koopbaarheid van mijn huis omdat de

woonlasten lager zijn.

Waarom heeft u voor de zonnepanelen-

actie van de werkgroep gekozen?

De offerte via het Blaak collectief was

niet duurder en waarschijnlijk goedko-

per dan andere aanbiedingen. Daar-

naast ben ik er van overtuigd dat je als

collectief sterker staat dan als eenling.

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat

dit klopt. Dit mede dank zij de professi-

onele deskundigheid/aanpak van de

werkgroep energie collectief De Blaak.

De man van Energy Guard die langs

kwam was deskundig, niet zo’n snelle

verkoper, en gaf reele antwoorden op al

mijn (technische) vragen.

Wat zijn uw ervaringen met de aanleg?

De monteurs begonnen om 8 uur ’s

morgens en om 15 uur was de installa-

tie klaar en liep de meter terug. Ook de

service nadien, er waren wat proble-

men met de uitlezing via wifi, is snel en

naar behoren opgelost. Ook de opvol-

ger van het failliet gegane Energy

Guard, Pebble Green Systems, geeft

snel antwoord toen de wifi nog niet he-

lemaal goed werkte. De servicegarantie

werkt dus nog steeds goed.  

Opbrengst van de zonnepanelen

In de offerte werd mij een jaarlijkse op-

brengst van 3250 kwh voorgerekend ,

maar dat bleek zelfs 3850 kwh in 11

maanden te zijn. 2014 was echter wel

een erg zonnig jaar.

Doet u ook aan energiebesparing?

Ons sluimerverbruik is hoog en vraagt

nog bezinning over het vervangen van

diverse huishoudelijke apparaten. Mijn

vrouw en ik zijn door de monitoringsmo-

gelijkheid via de slimme meter wel ener-

gie bewuster geworden,  waardoor we

ca 20% minder elektriciteit verbruiken.

Dit alles zonder concessies te doen aan

het comfort. We wassen alleen met een

volle (af)wasmachine en gebruiken de

wasdroger minder. We verbruikten afge-

lopen jaar 4090 kwh en dat kan gemak-

kelijk nog lager als we onze oude

koelkast en vriezer zouden vervangen.

Daarover zijn we nu hard aan het na-

denken. 

Heeft u ook een advies aan de bewo-

ners van de Blaak?

Ik zou direct zonnepanelen aanschaf-

fen, je wordt “slapende rijk”.
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Kinderschrijfatelier

schrijfletters is een ini-

tiatief van Ester van

Zundert, journalist en

schrijfcoach. Meer

weten? 

www.schrijfletters.nl 

In de garage, de logeerkamer of op
zolder. In De Blaak wordt volop kunst
gemaakt. Hoe en wat? Kinderschrijf-
atelier schrijfletters zoekt het uit. Dit
keer: Ronald (9) en Quinten (9) op be-
zoek bij schilderes Dorothé Mulders. 

Ronald: 'Hoe lang doe je over een schil-

derij?' 'Dat ligt eraan. Een klein schilde-

rij kan in één dag klaar zijn.'  

Quinten: 'Is het moeilijk?' 'Er zijn altijd

dingen die je moet leren. De één vindt

dit lastig, de ander dat.' 

Ronald: 'Waarom staan hier twee doe-

ken naast elkaar?' 'Dit schilderij maak ik

in opdracht. Ik wil het zo goed mogelijk

doen. Ik probeer het eerst uit op het ene

doek en daarna schilder ik op het echte

doek.' 

Quinten: 'Hoe kom je aan ideeën?' 'Op

heel veel manieren. Door goed rond te

kijken, maar ook door lessen te volgen.

Die tennisser heb ik gemaakt, omdat ik

voor een les iets moesten maken met

sport. Zelf tennis ik ook.' 

Ronald: 'Hé! Wij tennissen ook. Maar

hoe heb je die huidskleur zo goed ge-

maakt? Dat is altijd zo moeilijk.' 'Ik heb

een heleboel flesjes met verf. Ook roze.

Ik neem die kleur als basis en dan ga ik

mengen. Net zolang tot ik de kleur goed

vind.' 

Quinten: 'Hoe kom je aan die hele dikke

verf op dat schilderij?' 'Dat dikke is niet

alleen verf. Er zit vloeipapier onder. Er

zijn meer van die trucjes. Je kunt verf

ook mengen met zand.' 

Ronald: 'Wij hebben thuis een schilderij

van Picasso. Dat is een kopie. Wist je

dat dat bestaat?' 'Ja, er zijn mensen die

heel goed schilderijen kunnen nama-

ken. In China wordt dat veel gedaan. Je

kunt daar zelfs De Nachtwacht bestel-

len.' 

Quinten: 'Ik kan niet schilderen.' Ro-

nald: 'Ik ook niet. Bij mij mislukt het

vaak. En bij jou?' 'Het gaat niet altijd

zoals ik wil. Soms laat ik het gewoon

staan, omdat het best leuk uitpakt. Het

is dus heus niet erg om foutjes te

maken. Dus: willen jullie het toch nog

een keer proberen?'  

Ronald:  'Op een echt doek? Mag dat?

Dat heb ik nog nooit gedaan!' 'Natuurlijk

mag dat. Welke kleuren willen jullie ge-

bruiken?' 

Wil je meer weten over Dorothé Mul-
ders? Mail dan naar dorothe.mul-
ders@hetnet.nl 

Schilderen met 

Dorothé Mulders 



Met beleid benaderen
Joep Voogt, HTC De Wolf

In mijn voorlaatste artikel heb ik ge-

schreven over hoe u uw pup/hond kunt /

moet leren omgaan met lichaamshan-

delingen. Hier wil ik graag verder op in-

gaan.

Vraag een willekeurige puppyeigenaar

om zijn pup lichamelijk te onderzoeken

en hij/zij zal de pup naar waarschijnlijk-

heid een knuffel of een aai geven. Hoe-

wel de pup dit zal waarderen staat dat

in geen vergelijk met een onderzoek bij

de dierenarts. Hier zal de pup stil moe-

ten blijven staan. Net zoals bij een ver-

zorgingsbeurt bij de trimmer.

Echt lichaamsonderzoek vereist dat de

pup stil blijft staan en zich laat vasthou-

den, aanraken en onderzocht worden

voor een langere duur. Maar honden

maken snel genoeg de link tussen stil

moeten blijven staan en minder plezie-

rige handelingen. En als je er bij na-

denkt dan is dat logisch. Stil moeten

blijven staan om vuile poten te vegen op

de mat. Het toedienen van medicijnen.

De dierenarts die naalden in je komt

prikken. Niet gek dat ze gauw doorheb-

ben dat stil moeten blijven staan of vast-

gehouden worden niet zo’n prettig idee

is.

Begin jong. Een pup die vanaf de eerste

dagen gewend wordt aan vastgehouden

worden en lichaamshandeling zal dit als

de normaalste zaak van de wereld gaan

beschouwen. Zeker als dit dagelijks een

aantal keren kort geoefend wordt. Dit

geldt ook voor het optillen van de pup.

Steek uw ene hond tussen de voorpo-

ten van uw pup en leg uw hand op zijn

borst. Uw andere hand gaat onder zijn

achterwerk en u drukt uw hand tegen

zijn lies. Zo kan uw pup niet ontsnap-

pen. U kunt uw pup zo op een tafel tillen

of op uw schoot. U drukt uw pup rustig

tegen u aan zodat hij niet kan springen

of vallen. Uit veiligheidsoverwegingen

zou ik jonge kinderen pups niet op laten

tillen. Maar als u dit toch wilt oefenen

laat de kinderen dan op de grond gaan

zitten zodat ze de pup nooit kunnen

laten vallen. Doe dit altijd onder uw toe-

zicht en zorg ervoor dat ze dit nooit op

eigen houtje kunnen doen. Laat kinde-

ren en pups en/of volwassen honden

nooit zonder toezicht alleen!!

Observeer het gedrag van uw pup goed

wanneer hij vastgehouden wordt of op-

getild. Ondergaat hij dit gelaten dan

heeft u geluk. Echter, sommige pups

worden weerbarstig of te onstuimig of

gebruiken zelfs hun tanden om onder

deze handelingen uit te komen. Zaak is

dan om zelf zo rustig mogelijk te blijven

en vol te houden. Hoewel u misschien

geneigd zult zijn om de pup los te laten

zult u nu door moeten zetten zodat uw

pup zijn ontsnappingsgedrag niet be-

loond ziet worden. U zult misschien ge-

frustreerd raken door het gedrag van uw

pup maar dat heeft geen enkele zin.

Volhouden tot uw pup kalmeert en een

paar seconden langer vasthouden en

dan rustig op de grond zetten.

De hoeveelheid frustratie die een pup

laat zien als zijn vrijheid letterlijk beperkt

wordt is ook een goede indicatie voor

hoe veel training hij nodig heeft om om

te gaan met deze beperkingen. Voor

pups die moeilijkheden hebben met im-

pulscontrole zijn deze controleoefenin-

gen van onschatbare waarde. Ze zullen

moet leren omgaan met het feit dat ze

niet altijd hun zin kunnen krijgen. Per

slot van rekening zullen ze hier op vol-

wassen leeftijd ook vaak genoeg mee

geconfronteerd worden. En als je ze dit

al pup niet goed bijbrengt dan levert dat

op volwassen leeftijd gegarandeerd pro-

blemen op.

Naast het idee van de tactiek “ik ben

groter dan jij” voor pups is het belangrijk

om te weten dat honden die al geleerd

hebben om onder bovenstaande beper-

kingen uit te komen deze beperkingen

ook uit vrije wil kunnen leren onder-

gaan. Dit kan op twee manieren.

1. Verander de verwachtingen van je

hond:

Veel honden hebben al negatieve asso-

ciaties met vasthouden of aanraken.

Een hand uitsteken naar zijn kop, nek of

halsband kan bij sommige honden al

een defensieve reactie oproepen van-

wege een eventueel te verwachten straf

of onplezierige handeling. Als het vast-

houden van de halsband in combinatie

met het toedienen van een pil maar

vaak genoeg plaatsvindt dan kunt u

voorspellen wat dat in de toekomst gaat

betekenen: protest. Als uw hond het

vervelend vindt om op een bepaalde

plaats aangeraakt te worden dan kunt u

dit net zoals bij het vastpakken van de

halsband veranderen door die handelin-

gen te gaan associëren met voedselbe-

loningen waardoor de negatieve

verwachting verandert in een positieve.

2. Maak stil staan of vastgehouden wor-

den zijn eigen idee!:!

‘Plaats je snuit in mijn hand”:

neem een voedselbeloning in uw ene

hand. Bied uw andere hand aan, leeg,

met de palm naar boven ter hoogte van

uw hond zijn neus. Maak een open cir-

kel met uw duim en wijsvinger en houd

de beloning achter de cirkel zodat uw

hond zijn snuit op uw palm moet leggen

om er bij te kunnen. Zeg braaf als hij dat

doet (of gebruik een clicker). Na vier of

vijf keer lokken en belonen wacht u tot

de hond zelf zijn snuit op uw hand legt

en beloon hem dan. U gaat de tijd dat

de hond zijn snuit in uw hand laat liggen

steeds verder opbouwen. Als hij dit

onder de knie heeft kunt u uw hond on-

derzoeken terwijl zijn kop rustig in uw

hand ligt. U kunt aan deze handeling

natuurlijk ook een woord koppelen

waardoor hij het op verzoek gaat doen,

net zoals een zit - commando.

Voor honden die wantrouwig zijn gewor-

den om op een specifieke plaats onder-

zocht te worden kan deze methode

prima werken om hem te hertrainen.

Onlangs kwam een mevrouw op thera-

pie met een volwassen Mechelse her-

der uit het asiel. Deze hond liet zich niet

zonder agressie zijn halsband aandoen.

Waarschijnlijk t.g.v. het gebruik van een

slipketting of prikband. Dit gaf aan deze

hond een zeer negatieve associatie. Ad-

vies: maak de halsband dicht op de

grootste stand. Houd deze als een lus

voor de neus van de hond met een

voedselbeloning erachter. De hond

moet zijn neus door de halsband steken

om bij het brokje te komen. Resultaat:

1. de hond liet zich binnen een aantal

dagen zonder agressie zijn halsband

omdoen omdat de associatie van nega-

tief naar positief omgebogen was. 2.

Een blije eigenaresse.

Bij vragen kunt u ons altijd raadplegen.

Joep Voogt
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Nu het voorjaar in de lucht hangt is het tijd om de winterse kost te vervangen door wat lich-

tere gerechten. De eerste jonge groentjes liggen immers al weer in de groentekraam.

Deze keer mocht ik langs komen in de keuken van Ralph Blaakenburgh, chefkok van Au-

berge du Bonheur aan de Bredaseweg. Hem vondik graag bereid voor het Wijkblad een

heerlijk lentegerecht te maken.

Ralph en zijn team timmeren hard aan de weg. Sinds vorig jaar hebben zij een vermelding

in de Gault Millau (13 punten) en ook worden zij al enige jaren vermeldin de lekker500.

Daarnaast werkt de Auberge hard om het restaurant toegankelijker te maken met een mo-

derne uitstraling.Voor het recept dat Ralph maakte, móesten we wel wachten op het voor-

jaar. De

jonge voorjaarsgroenten vormen namelijk een belangrijk bestanddeel. Veel onderdelen

van het recept kunnen een dag van te voren worden gemaakt. Dat is fijn als er gasten zijn

die komen eten. Het gerecht bestaat uit drie onderdelen.

Pepesan
2 hele makrelen; 2 tenen knoflook;

1 rode peper; Peper, zout en een mespuntje kerrie;

1 sjalot; Limoen rasp en sap;

20 gr gember; 4 nori vellen (sushi);

1 stengel citroengras;

Fileer de makrelen en ontdoe ze van de graten.Maak vervolgens de sambal. Hak daarvoor de peper, sjalot, gember, citroen-

gras en knoflook zeer fijn en bak dit aan in een klein beetje maisolie. Voeg een beetje kerrie en de peper en zout toe. Laat af-

koelen en doe er naar smaak limoenrasp en limoensap doorheen.

Bestrooi de makrelen licht met peper en zout en wrijf licht in met de verse sambal. Leg de filets weer op elkaar in rol in de

nori vellen. Omwikkel deze strak met plastic folie Stoom direct gaar in een stoomoven of boven kokend water. (+/- 10 minu-

ten)

Geurige citrus Bouillon
10 gr laos; rasp van 1/2 citroen;

10 gr gember; rasp van 1/2 limoen;

1 stengel citroengras; 3 dl kippenbouillon;

2 bladeren djoeroek poeroet; scheutje sojasaus;

Breng de kippenbouillon aan de kook en laat de laos, gember,

citroengras en djoeroek poeroet bladeren er maximaal 20 mi-

nuten in trekken. Zeef de masse en breng op smaak met so-

jasaus en rasp van limoen en citroen.

Frisse groente
Hiervoor kun je groenten kiezen die er op dat moment het be-

stein het seizoen passen:

Komkommer, radijs, tomaat, retich, ramanas, venkel, jonge

peultjes, mini paksoi, worteltjes, eetbare bloemetjes, et cetera

Snijd de groenten in het gewenste model en maak heel even

aan met sushi azijn, peper en zout en olijfolie.

Maak het bord mooi op met twee stukken van de Pepesan en

de groenten. Giet op het laatst de lauwwarme bouillon erbij.

Het fileren van de vis vergt enige handigheid. Dat kunt u na-

tuurlijk ook de visboer voor u laten doen. De bouillon en de

sambal kunnen een dag van te voren gemaakt worden. Djoe-

roek poeroet zijn limoenblaadjes en zijn verkrijgbaar bij de

toko. En mocht u helemaal niet van koken houden: Ralph

heeft in de maand april een soortgelijk gerecht op het menu

staan.

Het eten is klaar vindt u ook op internet: www.hetetenisklaar.com en op www.facebook.com/hetetenisklaar.

Het eten is klaar 
Pepesan van makreel met frisse groenten en geurige citrus bouillon

Een recept van Ralph Blaakenburgh (Auberge du Bonheur)
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Grebbe 40, 5032 RT  Tilburg

tel.: 013 - 4675632 

e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

Kleutergroepen bs de Borne op bezoek bij Apotheek de Blaak

De groepen 1-2 zijn druk aan het werk met het thema gezondheid. Er is zelfs een zieken-

huis gemaakt in de school en de kinderen mogen van alles ontdekken wat te maken heeft

met dit thema. Een fantastisch uitstapje naar Apotheek de Blaak hoort daar natuurlijk ook

bij! Monique Timmermans heeft de kinderen een erg leuke uitleg gegeven over het reilen

en zeilen binnen de apotheek. De kinderen luisterden geboeid en stelden allerlei vragen!

We zagen hoe pillen en drankjes gemaakt werden en hoeveel laatjes er wel niet waren....

wow! Monique was verwonderd dat zoveel kindjes zó rustig konden zijn.

We mochten zelfs even kijken bij een mevrouw waarbij bloed geprikt werd en daar boften

we mee want dat kan niet altijd! Wat een buisjes bloed kwamen er voorbij….

Wordt uw kind binnenkort vier jaar en was u niet in de gelegenheid om onze school te bezoeken tijdens de informa-
tieavond en/of open dag in maart?

Wij nodigen u uit om eens te komen kijken op bs de Borne! 

Neem contact met ons op om een afspraak te maken met onze directeur, mw. Monique Aben. 

Zij zal u persoonlijk informeren en rondleiden door onze school ‘in bedrijf’.

Telefoonnummer: 013-4675632

of stuur een bericht naar: bs.de.borne@xpectprimair.nl



Van Carnaval tot Pasen…

In de twee weken voor Carnaval hebben de kinderen van alle groepen in het school

brede leerarrangement over Carnaval de uitdaging gekregen om eens alles te gaan

ontdekken en uitzoeken over Carnaval. Zij gingen aan de slag met vragen als ‘wat is

Carnaval’, ‘waar komt dit feest vandaan’ en ‘waarom verkleden mensen zich met Car-

naval’ maar ook ‘maak een Carnavalslied’, ‘ga tonpraoten’ en natuurlijk ‘de polo-

naise’. Alles werd tot op de bodem uitgezocht.

Bij de opening van het leerarrangement kwam een Tilburgse carnavaleske Tilburgse

toevallig een Franse toerist, Messjeuj Christiàn Baguette de la Croquette, inclusief

stokbrood en Camembert, tegen die zat te wachten bij de bushalte. De Tilburgse pro-

beerde aan de Fransman uit te leggen

wat Carnaval nu precies betekent. Dat

was nog niet zo gemakkelijk. Waarom

is Carnaval niet hetzelfde als een

kar(car/auto) die valt? Waarom dansen

wij de polonaise en heet het geen may-

onaise? Waarom heet het versieren en gaat het dan om slingers, confetti en ser-

pentines? Vragen genoeg, maar de Franse gast werd er niet veel wijzer van. De

kinderen zijn aan het werk gegaan om dit allemaal uit te zoeken zodat zij messjeuj

Christiàn Baguette de la Croquette tijdens de afsluiting van het leerarrangement

tijdens onze Carnavalsviering alles konden uitleggen én onze gast dit gezellige

feest zelf kon ervaren. 

Na een gezellige voorjaarsvakantie gingen alle de groepen in de weken voor

Pasen aan de slag om het volledige paasverhaal in ‘schilderijen’ te gaan uitbeel-

den. Ieder groep kreeg een deel van het Paasverhaal en zij kregen de vrijheid om

hier op een grote plaat mee aan het werk te gaan. Deze platen werden tentoonge-

steld op het podium in de aula en iedere groep ging op Witte Donderdag naar

deze tentoonstelling om het hele Paasverhaal te bekijken en te bespreken.
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Nieuwe juffen en meneren komen kennismaken op de Borne!

Op donderdag 12 februari en donderdag 12 maart

kwamen aankomend PABO-studenten een bezoek

brengen aan onze school. Tijdens deze meeloop

dag 'nieuwe stijl' van Fontys PABO Tilburg kregen

de studenten de gelegenheid om eens mee te kij-

ken op een basisschool ‘in bedrijf’. Ze arriveerden

's morgens in een Amerikaanse schoolbus. Het

was een erg geslaagde dag en wij zijn erg be-

nieuwd of we een aantal van deze studenten vol-

gend jaar terugzien als PABO-stagiair!
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Voor een beste studiekeuze

Brigitte Bruens 
Studiekeuzecoach

Studiekeuze?

Wielingen 5    5032 TL Tilburg    06 20 64 53 30

 bestestudiekeuze.nl
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Voldoet uw huidige 

meterkast
nog aan 

de nieuwste 
mogelijkheden, 

veiligheid 
en gebruiksgemak?

Installatiemogelijkheden waarbij
veiligheid en gemak centraal staan.
8 Automaten 16A 
achter 2 aardschakelaars 40A-30mA, 
inclusief hoofdschakelaar 40A, 1-fase.

STORINGEN I VERLICHTING I METERKASTEN I RENOVATIE I AANBOUW

Reest 20 5032 EP Tilburg  Telefoon 06 - 20 40 20 71
info@dvangilselectrotechniek.nl  www.dvangilselectrotechniek.nl

* Actie geldt alleen in Tiburg

In de maanden 

APRIL en MEI
Een complete meterkast

inclusief montage 

voor slechts

€475,-
incl.btw

*

DEZE ACTIE IS WEGENS

SUCCES VERLENGD!

85 betaalbare wijnen
online

u bestelt… ik bezorg

www.janvanhestwijnen.nl  I 06 - 445 30 655
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Verrijk je wijk
mantelzorgers, huisarts of thuiszorg

contact opneemt met mensen die op dit

gebied hulp nodig kunnen hebben. Die

hulp kan dan na verwijzing komen van

de huisarts, de praktijkondersteuner van

de huisarts, een AA-groep of een GGz-

zorggroep. Individuele contacten aan

huis door een behandelaar zijn moge-

lijk, maar ook groepsbehandeling in een

55+ groep, systeembehandeling als ook

partner en kinderen bij de behandeling

betrokken worden, opname voor detoxi-

ficatie en medicamenteuze behandeling

via een psychiater. Alles hangt af van de

persoonlijke omstandigheden. 

Na de lezing dankte Ko Schaaders de

spreker voor zijn duidelijke uitleg. De

fles wijn die zijn dankwoord vergezelde

viel ondanks het onderwerp toch in

goede aarde. 

OUDEREN & VERSLAVING 

In het wijkblad van februari werd al aan-

gekondigd dat op 24 februari een infor-

matiebijeenkomst zou worden

gehouden over afhankelijkheid van al-

cohol en/of medicijnen bij senioren. 41

belangstellenden kwamen naar de Hof-

stede en luisterden naar de heer Stan

van de Ven van GGz Tilburg en Breda,

die zich met name bezighoudt met ver-

slavingsproblematiek bij ouderen.   

Naast een kort overzicht van de medi-

cijnen waaraan mensen verslaafd kun-

nen raken, met name kalmerings- en

slaapmiddelen, die door 25% van de

senioren (meest vrouwen) worden ge-

bruikt, ging de lezing toch voornamelijk

over alcoholverslaving bij ouderen. Aan

de orde kwamen de factoren die over-

matig alcoholgebruik in de hand wer-

ken en de indicaties waaraan men de

steeds grotere afhankelijkheid kan her-

kennen.  

Voor velen verrassend was het te

horen, dat jongeren minder drinken dan

senioren; we kennen toch allemaal de

krantenberichten over overmatig drin-

kende jongeren? Maar jongeren drin-

ken bij het uitgaan en dat doe je niet

dagelijks en ouderen drinken thuis, wat

een sluipende verslaving in de hand

kan werken. Van de lichamelijke, gees-

telijke en sociale gevolgen daarvan

schetste de spreker een somber beeld.  

Op de vraag wat zijn werk precies in-

houdt antwoordde de heer van de Ven,

dat hij op verzoek van familie en/of

WELZIJN IN HET LAAR 

We hebben al eens eerder een lezing

over Het Laar gehad, maar op dinsdag

10 maart kwamen Margo Korthals, Loes

Smeets en Corrie v .d. Zanden naar de

Hofstede om te vertellen wat daar

plaatsvindt om het welzijn te bevorde-

ren.  

Er waren 39 geïnteresseerde Blaakbe-

woners. Margo Korthals hield de lezing

en noemde de activiteiten die het Laar

aanbiedt op recreatief, cultureel en

ander gebied, zoals horeca, koken, mo-

dedagen, exposities en open dagen. Als

recreatie kan gekozen worden voor bil-

jarten, jeu de boules, sjoelen, fitness,

bewegen voor ouderen, yoga en nog

veel meer. Op al die gebieden zijn er

clubs, maar men kan zich ook aanslui-

ten bij een handwerkclub, schilderclub,

het zangkoor of meedoen aan bridge,

schaken of dammen, kaartspel of bingo.

Verder is er een bibliotheek en een in-

ternetcafé en worden er lezingen ge-

houden, optredens verzorgd,

natuurfilms vertoond of er vindt een bi-

oscoopavond plaats. En natuurlijk is er

elke dag de uitstekende keuken.  

Na afloop van de lezing kregen alle

aanwezigen een map mee met niet al-

leen een opsomming van de mogelijk-

heden, maar daarbij ook gespecificeerd

de kosten. Handig! Mocht u nog meer

over Het Laar willen weten, dan is daar

de website www.hetlaar.nl. U kunt de

map tevens opvragen bij Ko Schaaders. 

Adverteren in wijkblad de Blaak
Voor de mogelijkheden tot adverteren verwijzen wij u graag naar het tabblad ‘Ad-

verteren’ van onze webstite www.deblaak.nl. Daar vindt u ook de tarieven. Mocht

u er echt niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met: Maja Havenaar via ad-

vertentie@deblaak.nl of via 013-4634819.

www.deblaak.nl/adverteren.html



Gianotten



blz 27

Muziek maken in huiselijke sfeer in
de Blaak.  

Wie maakt graag muziek en wil dat samen doen met anderen?  

Frans van den Beemt (66 jaar) heeft zo’n vijftien jaar geleden

aan een soortgelijke oproep gehoor gegeven. Toen was het

Fons Goossens, liedjeszanger en gitarist, die de oproep deed

in Nieuwegein en met succes.  

Fons kwam uit Utrecht en had in het verre verleden Wim Zon-

neveld nog begeleid. Een achttal mensen meldde zich bij hem

en is als muziekgroep bij elkaar gekomen en gebleven, ge-

boeid door de ongedwongen sfeer, gezelligheid en muzikali-

teit. Gitaar, viool, piano, zang en bijpraten. Het niveau van

muziek beoefenen is van ondergeschikt belang, het draait om

het samen doen en het beleven ervan.  

Frans is geboren in Tilburg en na omzwervingen een jaar gele-

den vanuit Nieuwegein weer in de Blaak komen wonen, waar

hij vroeger als kind op de weilanden speelde. Muziek is een

van zijn hobby’s gebleven, gitaarspelen, zingen, liedjes schrij-

ven en hij heeft ook nog op latere leeftijd viool leren spelen.

Frans weet als geen ander hoe gezellig het is om in eigen wijk,

eens in de week muziek te maken, van elkaar te leren, elkaar

aan te vullen, gezamenlijk een repertoire op te bouwen en om

het muziekgevoel een avond lang te laten prevaleren. Het zelf

doen, het in de Blaak samen doen, het samen ervaren, wat

geeft nog meer voldoening? Meld je aan bij Frans van den

Beemt mobiel 0622937759 of email f.beemt@kpnplanet.nl ) en

kom eens kennismaken. 

15.757 euro opgehaald tijdens 

collecte voor Amnesty in Tilburg

De collecte van Amnesty International, die van 1 tot en met 7

maart 2015 werd gehouden, heeft in Tilburg (exclusief Berkel-

Enschot en Udenhout) 15.757 euro opgebracht. Dat is 1%

meer dan vorig jaar.  171 vrijwilligers hebben in alle wijken van

de stad gecollecteerd. De organisatie dankt alle vrijwilligers

voor hun geweldige inzet, en hoopt dat volgend jaar (14 t/m 19

maart 2016) nog meer Tilburgers gaan collecteren voor het

mensenrechtenwerk van Amnesty.  

Het was de dertiende keer dat de organisatie een landelijke

collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en

onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt

zij geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bij-

dragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, zijn voor

Amnesty dus van groot belang. 

Het belang van de collecte 
Met het geld dat tijdens de collecte bijvoorbeeld wordt opge-

haald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor

Ales Bialiatski.  Op 21 juni 2014 werd de Wit-Russische men-

senrechtenverdediger Ales Bialiatski onverwacht vrijgelaten,

na drie jaar in de gevangenis gezeten te hebben. Hij zat een

gevangenisstraf van vierenhalf jaar uit vanwege zijn betrok-

kenheid bij Viasna. Deze mensenrechtenorganisatie onder-

steunt slachtoffers van schendingen en verzamelt informatie

over de mensenrechtensituatie in het land. Amnesty voerde

uitvoerig actie voor de vrijlating van Bialiatski in 2013. Later

gaf hij aan dat hij mede door de druk vanuit Amnesty is vrijge-

laten. 
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Ambachtelijke kennis en een sfeervolle 
toets gaan hand in hand samen bij 
Graveka Diessen.  Levensgenieters 

hebben deze professionele 
warmtepartner ontdekt en genieten 
dagelijks van een comfortabel, warm 

en behaaglijk gevoel. Warmte en 
sfeer kenmerken dit familie-bedrijf. 

Deze professional geeft vorm aan vuur.
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Milieuvervuilers in het buitengebied
Wat een bijzondere mentaliteit heb je als je dit

(schone) afval zo maar op de openbare weg

dumpt. Het is voor mij niet te begrijpen, als je het

toch op je aanhangwagen of bestelwagen hebt

liggen, om het dan niet gratis naar de Milieustraat

te brengen? 

De kans dat dergelijke lui een keer op heterdaad

betrapt worden is een illusie. Dat is ook de me-

ning van de afdeling Handhaving van de Ge-

meente. Bovendien neemt blijkbaar het illegaal

storten volgens deze dienst  alleen maar toe. 

Melden is noodzakelijk 
Het weinige wat we kunnen doen is het melden

aan (het niet gratis) telefoonnummer 14013. Nog

beter is om applicatie  "Buiten Beter" op de Intelli-

gente Telefoon te zetten. Met deze toepassing

maakt je een foto en de locatie wordt er via GPS

bijgezocht. Ook de soort vervuiling is in te vullen,

alsmede nog een extra omschrijving. Met één klik

gaan de gegevens naar de Gemeente waar u zich op dat moment bevindt.     

Mijn ervaring met de Gemeente Tilburg is dat het binnen 48 uur opgeruimd is. Indien er asbest in het spel is, vaak nog dezelfde

dag. Laten we er samen voor zorgen dat De Blaak en omgeving schoon blijft!  

Blijven melden is daarbij een effectief wapen. 

Ko Schaaders. 
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Verrijk je wijk: het Hammerbeek straatfeest 

Draaiboek voor een geweldig straatfeest! 
1. 

Het begint met vier enthousiaste straat-

bewoners, een paar biertjes en een fles

wijn. Na een avond borrelen ontstaan

de eerste ideeën en initiatieven.  

2. 

Belangrijk is dan om de dag erna spij-

kers met koppen te slaan en bij alle hui-

zen in de straat een briefje in de bus

gooien om te polsen of je niet de enige

vier uit de straat bent die dit zo'n gewel-

dig idee vinden.  

3. 

Na een week ga je dan nog eens langs

bij de huizen, waar je nog geen reactie

van hebt gehad. Dan kom je erachter

dat niet iedereen op een straatfeest zit

te wachten. Het grootste deel van de

straat echter wel. Trek dan de conclusie

dat de huidige aanmelders toch de ge-

zelligste mensen uit de straat zijn (dat

zal tijdens het feest overigens ook nog

eens bevestigd worden, maar dat komt

later in ons draaiboek). 

4. 

Aan de hand van de aanmeldingen ga

je activiteiten organiseren. Enkele tips: 

* Een spelletjesestafette voor de kinde-

ren (een springkussen, schminken,

snoephappen, koekhappen, bekertjes

vangen, sjoelen, kleuren en chipskettin-

gen rijgen) 

* Een partytent voor de volwassenen,

gevuld met biertafels, statafels, een

tapje, een koffiezetapparaat, wijn en

frisdrank 

* Een straatfeest-taart 

* Een barbecue  

* En tot slot een quiz 

5. 

Een dag voor het straatfeest ga je alle

boodschappen halen en op de dag zelf

installeer je de tent, het meubilair, de

spelletjes, het springkussen en, niet on-

belangrijk, de biertap.  

6. 

Na de barbecue blijft iedereen zitten en

is het tijd dat iedereen gaat staan. Dat

doe je door bijvoorbeeld een quiz. Je

maakt gedurende de dag van iedereen

een foto met een hoed, sjaal, etc.. Deze

foto's hang je op in de partytent en je

geeft alle straatbewoners een platte-

grond van de straat. Iedereen mag dan

onder begeleiding van het nummer

‘Hurry, hurry, hurry now, quick, quick,

quick’ de juiste foto's bij de juiste plek op

de plattegrond zoeken. Tegen degenen

die niet meedoen zeg je dat de verliezer

volgend jaar het straatfeest moet organi-

seren en dan heb je meteen iedereen

van de banken af. Na het fotospel ga je

dan nog een aantal onmogelijke vragen

over de straat stellen (‘hoeveel parkeer-

plekken heeft onze straat?’ ‘waar ligt de

rivier de Hammerbeek?’, etc.). Tot slot

kijk je alles na, bespreek je alle ant-

woorden, ga je nog even in discussie

over de foute antwoorden en maak je

de winnaars van de straatfeestquiz be-

kend. Je vertelt er dan ook bij dat zij te-

vens de organisatoren van het

straatfeest 2015 zijn.  

7. 

Vervolgens gaat de muziek wat harder,

gaan er nog wat wijnflessen open, laat

je de biertap lopen, gooi je nog wat

hapjes in de friteuse en maak je er een

gezellige avond van.  

8. 

Tegen de ochtend ruim je de tent en de

barbecue op. 

9. 

De volgende dag wordt de rest opge-

ruimd en wordt er door de hele straat

nog even nagekletst over hoe gezellig

het feest wel niet was. 

En zo heb je een geslaagd straatfeest!  



Blaakwijzer
In de Blaakwijzer vindt u relevante informatie die voor u van belang kan zijn. Het betreft wijkgerelateerde 

verenigingen en stichtingen, wijkactivietiten, scholen, kerken en (para-)medische zorg binnen de wijk. 

Indien u denkt ook in aanmerking te komen voor opname in de Blaakwijzer dan kunt u contact opnemen met de redactie, bij

voorkeur via e-mail naar redactie@deblaak.nl. Uiteindelijk beslist de redactie over wel of niet plaatsen en onder welke rubriek.

WIJK-AKTIVITEITEN

stichting wijkblad de blaak secr. : k. havenaar  niers 40 4634819  

stichting wijkraad de blaak int. secr : g. vinkesteijn zoom 2 4677398

speeltuincommissie                               voorz.   : h. de kort 5900011

werkgroep ouderen club ‘92 secr. : f. vergeer regge 60  5900280

sportvereniging de blaak secr. : g. v. schooten bruggenrijt 6 4671959

tennisvereniging t.c. de blaak secr. : h. mourik reest 28 4634038

aanmelden : e. vermeer middelgraaf 30 5436220

kindervakantiewerk de blaak secr. : n. de langen ravensteinerf 31 8899086

handbalvereniging artemis : k. besems-jacobs lage witsiebaan 122 3201010

carnavalsver. “de blaokpappers” postbus 9192 - 5000 HD  Tilburg

koor “calliope” : olga hellings    olga@ho-net.nl   

gemengd koor “malkander” voorz : h. van roosmalen  www.koormalkander.nl

toneelvereniging “kabaal” : m. janssens dieze 35       4630621

volkstuinver. “de kaaistoep” : th. van de molengraft tfzvandemolengraft@versatel.nl

dahlia- en volkstuinvereniging “flora” : f. simons beeklaan 50 4632623

comite behoud waardevol blaakgebied : h. balsters vlettevaart 14 5910098

scoutinggroep dr. moller : i. de jong groen van prinstererstraat 18            06-23656694

zonnebloem : mevr. peijnenborg      keltenstraat 16 4675895

herensociëteit tilburg secr. : a. de kok vierbanse gantel 5 4675000

SCHOLEN EN STUDIE

kindercampus grebbe : a. van duuren (locatiedirecteur) grebbe 42 4634260

openbare basisschool “de blaak”,      dir. : r. meeuwsen grebbe 42 4689466

r.k. basisschool “de borne”, dir. : m. aben-aarts grebbe 40 4675632

studiekeuzecoach brigitte bruens : b. bruens wielingen 5 06-20645330

remedial teaching / jungle memory coach: : a. husson grevelingen 38 06-37469823

huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’ : s. willekens / a. van den elshout schout backstraat 41 06-39489094

KERKEN

r.k. parochie petrus en paulus   : h. strijards                                     vierwindenlaan 11 4670580

GEZONDHEIDSZORG

apotheek : mevr. drs .j.c.l van schaijk- coehorst beeklaan 107 4674552

prikpost bloedafname : huisartsenlab. midden-brabant beeklaan 107,      elke werkdag van 8.30-9.30 uur   

ggd-gebouw ringbaan west 227, ma, wo, vr  9.00-10.00 uur

fysiotherapie, sportfysiotherapie : f.w. böttger beeklaan 109 4674577

manuele lymfedrainage, bekkentherapie : p. van oeveren beeklaan 109 4674577

fysio- en manuele therapie : w.p. ohler meerkensloop 18 4690106

(sport)podotherapie m. vissers : m. vissers beeklaan 145 5904272 

osteopathie van eijck amer 20 4566490

huisarts : l. ooms (bellen 8.00-9.30 uur) oude maasje 3a 4676298

huisarts : a.j. lindhout-jansen beeklaan 105 4630809

: b.f.m. de kort-de bont 

spreekuur op afspraak

logopedie : e.m. de zwart vlettevaart 23 4631384

logopedie : c. molenwijk-van loon linge 33 4633734

logopedie : m. horsten-kneepkens niers 8 4682168

logopedie : v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers beeklaan 122 4679266

mondhygiëniste : a.h.m. ackens-venmans swalm 31 4634344

yoga en zwangerschaps-yoga : y. langenhuijsen dintel 58 4630900

voetreflexzonetherapeut voetbalans tilburg : t. hermans veerse meer 22                                  5910217   

voetreflex-therapeut re-balance4you!        : g. gevers aa of weerijs 92 4684508

medisch pedicure care 4 feet : jacqueline van gool kasteel strijenstraat 31 4634748

psychomotorische / emdr  kinder-therapie praktijk : r. adriaansens     grebbe 38    4689795

diëtistenpraktijk schormansvanmoorsel : a. schormans / l. van moorsel oude maasje 8                             8229222

aps-therapie : j.z.w.. noij - tiethof regge 39 4635664

DIVERSEN

beautysalon jebeau : i. mols veerse meer 60 4681118

schoonheidssalon Cleopatra : s. demeijer veerse meer 18 4672516

huidverzorging beau visage : g. pijpers vlettevaart 14 5910099

uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten : h. van der vleuten henriette ronnerstraat 19 5920048

Stichting AED Tilburg heeft in 2008 de volgende AED’s geplaatst, op de locaties:

Winkelcentrum Amer Oude Maasje 9, J. Berecz

Regge 132, H.J. Muntinga Wielingen 42, R. Schilder

Aa of Weerijs 42, J.J. Jager Geul 1, F.J. Dekkers

Contactpersonen AED’s in de Blaak: Willem Bavinck: 06-53.89.2430; Erik Scholten: 06-54.91.7337
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