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Voorwoord
Bijzonder vind ik dat. Als er eens wat op een nieuwssite staat over de Blaak regent het daaronder vervolgens van de com-
mentaren van niet-Blaakbewoners op Blaakbewoners.
Willen we geen Skaeve Huse dan worden we afgeschilderd als rijkeluiskinderen die uitsluitend aan hun eigen stekje denken.
Asielzoekers? Natuurlijk niet in de Blaak, daar zorgen de in de Blaak wonende politici wel voor. Een extra verdieping bij de
achterburen? Maak geen bezwaar want Tilburg accepteert niet dat wij in de Blaak het ergens niet mee eens zijn. Wij hebben
het immers goed hier in ons reservaat waar alles koek en ei is. Overigens zouden deze, onder een pseudoniem schrijvende,
Blaakspuwers er onder geen beding willen wonen. ‘Blij dat ik daar niet ben gaan wonen, tussen dat rare elitevolkje’. 
Soms wil ik daar op reageren. Maar ik doe het lekker niet. Van gedachte veranderen ze niet. Daar gaat het ze ook niet om.
Zelf ben ik blij dat ik hier woon en dat hoop ik nog lang te doen.

Na een oproep op twitter en op facebook waarbij ik vroeg om winterfoto’s uit de Blaak kreeg ik een leuke reeks toegestuurd.
Het resultaat is de voorpagina. De foto’s zijn afkomstig van Marian Rombouts, Anne Marie Hartog, Paul Wolman en Danny
Feenstra, waarvoor onze hartelijke dank.

Natuurlijk wil ik dan eindigen met u hele fijne feestdagen te wensen. Hopelijk mogen wij u in het nieuwe jaar weer op de
hoogte brengen van het nieuws uit onze prachtige wijk.

René
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Kunstroute de Blaak 2016

Op zondag 29 mei 2016 wordt voor de derde keer de
Kunstroute de Blaak gehouden. 
Amateurkunstenaars uit de wijk de Blaak worden in de ge-
legenheid gesteld om die dag, in hun eigen huis of tuin, de
door hen gemaakte kunstwerken tentoon te stellen.
Daarom roepen we amateur kunstenaars op om zich aan
te melden om deze dag mee te doen aan deze wijkactivi-
teit. 

Dus maakt u beelden, objecten, keramiek, schilderstukken,
mozaïeken, fotografie of doet u aan muziek, zang of dans
en wilt u dat met kunstliefhebbers delen, meldt u zich dan
aan bij de organisatie.

Voor vragen en aanmelding: 
Henk de Beer, 0633746853, email: henk@zorgt.nl

Driekoningen zingen in 

de Hofstede

Komen jullie ook?

6 januari 17.00 UUR 

Graag nodigen wij jullie uit om op woensdag 6 januari om
17.00 uur Driekoningen te komen zingen in de Hofstede. Bij
de kerststal wordt eerst een mooie foto van jullie gemaakt.
Daarna mogen alle groepen in de zaal van de Hofstede zin-
gen door een microfoon voor een “zeer bekende” jury en het
publiek. Rond 18.00 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden.
Wie neemt dit jaar de beker mee naar huis?
Wanneer alle koningen gezongen hebben, staat er voor de
zangers ranja en een speciale koek met….. de beroemde
boon klaar. Dus voorzichtig eten, want wie de boon in zijn
koek vindt, krijgt een prijsje. Hierna zal de jury de prijswin-
naars bekend maken.

We hopen dat jullie, net als vorig jaar, in grote getalen komen
en dat het ook  weer voor de grote mensen een gezellige ont-
moetingsplek zal worden, waar een ieder kan genieten van
alle koningen. 
Kom je ook met je vriendjes en vriendinnetjes? Tot dan!
(Ook grote mensen worden van harte uitgenodigd om te
komen kijken en krijgen een consumptie aangeboden.)

Namens de wijkraad
werkgroep Driekoningen zingen.
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Weet u hoe een iPad of tablet

werkt?

Woont u in De Blaak en weet u hoe een iPad of tablet

werkt? Vindt u het leuk die kennis met anderen te

delen? Neem dan snel contact met ons op. Wij zijn na-

melijk op zoek naar actieve mensen die mede wijkbe-

woners op weg willen helpen met hun iPad of tablet. 

Opzet

De bedoeling is wekelijks een inloopcafé te organiseren in
sportcafé De Blaak. Wijkbewoners kunnen er gratis terecht
met vragen over het gebruik en de mogelijkheden van hun
iPad of tablet. De opzet is dat deelnemers en vrijwilligers
van elkaar leren. Het is dus geen cursus. Belangstellenden
kunnen het hele jaar instromen ongeacht hun kennis van
de iPad of tablet. In  verschillende wijken in Tilburg zijn al
dergelijke inloop- cafés. 

Oproep!

Wij zijn dus in eerste instantie op zoek naar mensen die
een steentje bij willen dragen aan de oprichting en uitvoe-
ring van een iPad inloopcafé in De Blaak. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opne-
men met Ko Schaaders, telefoon: 06 538 170 23 of mail
naar: ko.schaaders@ziggo.nl

Het tablet inloopcafé is een initiatief van Contour deTwern.

Even voorstellen...

Inge Steffen, aangenaam

Op 1 september 2015 ben ik gestart met mijn eigen

dames fashionboetiek By Steffen. Een droom die ik al

heel lang heb gekoesterd en met de hulp van mijn part-

ner heb kunnen verwezenlijken.  Dit heerlijke avontuur

wil ik graag met jullie delen. 

Mijn assortiment omvat subtiele kleding voor elke gelegen-
heid met de nadruk op vrouwelijk en stoer. Voor wat betreft
kleurenkeuze en stijl heb ik altijd wel wat op voorraad voor
elke vrouw van jong tot oud. 

Met ruim 25 jaar ervaring in
de modebranche hoop ik jul-
lie binnenkort te mogen ver-
welkomen By Steffen. 

By Steffen is gevestigd aan
de Burgemeerster van Mor-
telplein 57 te Tilburg. Op fa-
cebook  plaats ik regelmatig
foto's van de nieuwste col-
lecties.

Ik wens jullie warme stijl-
volle feestdagen en een hip
2016 toe!

Lieve groet, Inge Steffen.
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Hávamál

Door Aleid Fokkema

Hávamál is een Ijslands woord en het
betekent: de Woorden van de Almacht -
Wodan. Deze zomer waren we daar, en
als ik nu ’s middags om half zes in het
donker, in de regen, gevangen zit in
een onafzienbare file, dan denk ik er
met weemoed aan terug. Daar hebben
we op wegen gereden waar je mis-
schien pas na twintig minuten de eerste
tegenligger zag. Daar werd ons de
adem benomen als we in een bergpas
een bocht omgingen en plotseling een
groene vallei inkeken met in de diepte
de staalblauwe inham van een fjord.
Het was de hele dag licht, en de hele
nacht ook. Als je middenin de zomer-
nacht opstond dan zag je geen sterren
maar wolkenflarden tegen een ijlblauwe
hemel.

Vermeerder het aantal inwoners van
Tilburg met de helft, en je komt uit op
de totale bevolking van Ijsland. Die
woont verspreid over een grotendeels
onherbergzaam vulkanisch landschap
met een oppervlakte van twintig keer
Noord-Brabant, of tweeëneenhalf keer
Nederland. Ruim een derde woont in
Reykjavik, de rest in gehuchtjes en een
enkel klein stadje, voornamelijk langs
de kust.

En toch, al zijn ze met zo weinig, weet
de bevolking van IJsland een enorme
sociale en economische infrastructuur
in stand te houden: wegen, scholen,
culturele instellingen, gezondheidszorg.
Dat kan alleen omdat elke ziel telt. Een
van de belangrijkste monumenten staat
middenin een bar landschap van grijs
gesteente en lage bergen zonder enig
groen: hier kwamen twee eeuwen gele-
den een paar broers en hun kudde om
het leven, toen ze overvallen werden
door de sneeuw van een vroeg inval-
lende winter. Een half jaar duurde het
voordat een expeditie op touw gezet
kon worden om de stoffelijke resten op
te sporen, decennia lang is vervolgens
hun naam bezongen en hun nagedach-
tenis geëerd. 

In een cafeetje annex boekwinkel pikte
een boekje op met spreuken, leefregels
eigenlijk, die ooit door Wodan zijn uitge-
vaardigd en die in de IJslandse sagen
een leidraad vormen. Eenvoudig en on-
gekunsteld, maar nog steeds relevant.
Allemaal gaan ze over hoe je je als
mens moet gedragen in een sociale
omgeving waar alles afhangt van de
ander. De korte spreuken zijn vervat in
puntige versregels. Ze stemmen tot na-
denken, en geven je meteen ook inzicht
in de dynamiek van gast en gastheer, in
een land waar je uren moesten reizen
om elkaar te treffen. 

Stel, je viert Kerst met een uitgebreid
familiediner. Er komt ook wat aanhang
mee, en de verre vriend die al lang niet
gezien is. Waar zet je de gasten neer?
Hávamál heeft het antwoord: 

Aan degene die het feest geeft! 

Je gast is er. 

Waar zal hij zitten? 

Drift gedijt

In een verre zetel.

Zorg dat hij zich niet hoeft te bewijzen.

Dit heeft natuurlijk ook een mooie over-
drachtelijke betekenis. Wat doen we
met de vreemdeling die aan de deur
komt? Zorg dat hij een plekje krijgt en
zich goed voelt en voorkom zo frustratie
en agressie. Realiseer je dat hij ver ge-
reisd heeft (in dat onherbergzame IJs-
land): 

Geef de nieuweling

De warmte van vuur.

Zijn knieën zijn verdoofd.

Een man die over de bergen is 

gekomen.

Heeft voedsel nodig en schoon 

beddengoed.

En die gast dan, is het handig als deze
vervolgens in het centrum van de aan-
dacht komt te staan? Nee:

De behoedzame gast

Die aan tafel zit.

Spreekt spaarzaam.

Luistert met oren,

Leert met ogen.

Zo is diegene die kennis zoekt.

Want vergeet niet hoe belangrijk het is
om niet afhankelijk te zijn van de goede
wil van een ander:

Fortuinlijk is hij

Die geprezen wordt

En populair is.

Vette pech is het

Om afhankelijk te zijn 

Van de gevoelens van je medemens.

En tenslotte, als je dan wordt uitgeno-
digd voor zo’n kerstdiner:

Eet altijd op tijd en goed,

Maar zorg dat je buik vol is

Voordat je naar een eetfestijn gaat.

Want als je hongerig bent,

Heb je geen tijd 

Voor een tafelgesprek

Ik wens de Blaakbewoners een kerst
toe met goede gesprekken en aandacht
vol elkaar!

a.fokkema@lighthousetexts.nl
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Sportvereniging “De Blaak”

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon Tel.nr.

dinsdag 19.30 - 20.30 uur zumba dames 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 - 19.00 uur volleybal 6-12 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

Jeugdvolleybal
Volleybal is bij de Blaakjeugd nog
steeds een populaire sport. Iedere don-
derdagavond trainen er kinderen van 7
tot 12 onder deskundige leiding van
een ervaren volleyballer.
Je  maakt op een speelse manier ken-
nis met deze sport. Door gooien, van-
gen en andere gerichte oefeningen met
een bal wordt de coördinatie van het
bewegingsapparaat geoefend. Hier-
naast zijn spel en teambeleving zeer
belangrijke aspecten bij het volleybal,
ook op deze jonge leeftijd.
Uiteraard blijven spelvreugde en team-
sport belangrijke elementen, maar ook
inzet en technische vaardigheden
komen tijdens de training nadrukkelijk
aan de orde. Naar mate het jaar vor-
dert wordt er uiteraard steeds meer ge-
werkt richting het uiteindelijke volleybal
en spelen de kinderen tijdens de trai-
ning kleine wedstrijdjes tegen elkaar.
Heb jij nou ook zin om te komen volley-
ballen in een gezellige groep en onder
leiding van een professionele trainer
kom dan eens een keertje meedoen op

donderdagavond!
De training begint om 17:45 uur en
duurt tot 19:00 uur. Als je nu start, be-
taal je een evenredig gedeelte van de
jaarcontributie. 
Voor meer inlichtingen kun je mij altijd
even bellen: 0615421465.
Gerard de Burger

Jeugdbadminton 
Badminton is een sport voor jong en
oud. 
Er komt bij badminton meer kijken dan
alleen een shuttle over het net slaan.
Bij camping badminton is dat natuurlijk
leuk, maar er zit zoveel meer in.
De techniek om een shuttle mooi kort
over het net te krijgen of een smash
slaan waar je tegenstander geen ant-

woord op heeft en
noem maar op.
Je leert ook samen
te spelen met an-
dere. 2 tegen 2
neem je het dan
tegen elkaar op. Je
leert elkaar goed

kennen als je samen speelt, maar ook
als je tegen elkaar speelt. De jongeren
mogen zich ook inschrijven voor de
mini-competitie. Hierin gaan ze tegen
ander clubs rondom Tilburg spelen.
Wat je in een competitie wedstrijd leert
kun je eigenlijk niet op een training
leren, omdat daar de spanning en de
motivatie anders is. 
De senioren spelen wedstrijden tegen
elkaar. Iedereen speelt met iedereen
en zo ontstaat er een sfeer.
Ikzelf speel al 13 jaar badminton en
speel ieder jaar mee in de bondscom-
petitie. Ik heb nooit spijt gehad dat ik
ben gaan badmintonnen. Ik geef zelf
ook training op woensdag avond
samen met een vriend van mij.
Op woensdag en op donderdag avond
zijn bij ons de speelavonden. 
Lijkt het je leuk om een keer mee te
willen doen? Geen probleem je krijgt 2
proeflessen gratis. 
Kijk voor meer informatie op de website
of bel tel.: 013-4585731, en wie weet
tot snel!
Thijs van der Heijden

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

Bovenstaande sporten bieden wij aan met ingang van het nieuwe sportseizoen. U vindt verdere informatie en contributiebedra-
gen op onze website. U kunt altijd aan een gratis proefles mee komen doen. Neem gerust even contact op met de betreffende
contactpersoon.  

Begin het nieuwe jaar sportief; kom sporten bij SV de Blaak!
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Zandeind 8  5133 AC Riel
T: 013 - 518 1332  info@autobedrijfvanriel.nl

WWW.AUTOBEDRIJFVANRIEL.NL

Het vertrouwde adres bij u in de buurt voor:

Keep-fit, Zumba en Bewegen voor

ouderen
Waarom sporten? Na een uurtje sporten
voel je je beter, zelfverzekerder, positie-
ver, sterker, leniger, kortom fitter.
Wacht niet langer en gun jezelf dat mo-
ment. Houd je niet zo van fitness, maar
wil je toch graag in beweging komen
dan is SV de Blaak wellicht iets voor jou.
Onder begeleiding van een ervaren trai-
ner, worden er diverse lessen gegeven.

Keep-fit, woensdagavond van

20.00-21.00 uur
Deze les is geschikt voor zowel de be-
ginnende sporter als voor de gevorderde
sporter. Het eerste gedeelte van de les
is gebaseerd op vetverbranding en con-
ditieverbetering. Het tweede gedeelte is
gericht op spierversteviging. 
Er wordt gewerkt met verschillende ma-
terialen; de invulling van de les is elke
week anders. Op deze manier wordt
elke training een nieuwe uitdaging en
zal het sporten niet snel gaan vervelen.
Ook wordt er bij invulling van de les met
elke deelnemer rekening gehouden
waardoor thuis blijven dus geen optie
meer is! Interesse, kom snel want deze
les zit bijna vol!

Zumba, 
dinsdagavond 19.30-20.30 uur en
woensdagavond  21.00-22.00 uur
Tijdens een zumba les worden verschil-
lende soorten dansen gecombineerd
met aerobics Hierdoor ontstaat een
leuke intervalroutine die makkelijk te vol-
gen is. Met zumba werk je natuurlijk aan
je conditie, maar daarnaast verband je
ook nog eens enorm veel calorieën.
Al direct vanaf de warming up word je
opgezweept door de vrolijke klanken
van Latinmuziek. Gedurende de les wis-

selen up-tempo en langzame ritmes el-
kaar af. De verleidelijke heupbewegin-
gen in combinatie met korte
danscombinaties zijn goed te volgen en
zorgen elke week voor een leuke uitda-
gende les. Bij deelname aan deze
Zumba lessen is het niet belangrijk hoe
goed je kan dansen of hoe soepel je in
de heupen bent. Het belangrijkste is dat
je tijdens het sporten plezier ervaart.

Bewegen voor ouderen, 
donderdagochtend van 10.30-11.30 uur
Heb je wat meer tijd en wil je graag
overdag komen sporten met leeftijdge-
noten. Dan is deze bewegingsleer trai-
ning misschien iets voor jou! 
Bij Bewegen voor ouderen kun je op je
eigen tempo, maar wel best pittig, je
conditie verbeteren. Wij zijn een gezel-
lige groep dames en heren, die best
wat meer sporters kan gebruiken. 
Als de groep iets groter wordt, is er de
mogelijkheid om na het sporten in het
Sportcafé De Blaak gezamenlijk koffie
te drinken. Daarom; zet de eerste stap
op weg naar een betere conditie en
meld je aan voor een gratis proefles. 
Informatie: José de Beer, contactper-
soon tel.: 4634371.

= NIEUWJAARSRECEPTIE =
i

in Petit café de Blaak 

op woensdag 6 januari 2016

Alle seniorenleden, trainers en vrijwilli-
gers zijn van harte welkom om het
nieuwe sportjaar samen te starten met
een drankje en wat hapjes.

Op deze woensdagavond zullen de
sportonderdelen voor senioren plaats-
vinden volgens onderstaand aangepast
rooster:

badminton senioren
19.00 – 20.00 uur
keep-fit/zumba dames
20.00 – 21.00 uur
volleybal senioren
20.00 – 21.00 uur
zaalvoetbal 
21.00 – 22.00 uur

Wij wensen u gezellige feestdagen en
een gezond en sportief
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Speeltuin nieuws

Misschien hebben jullie het al gezien. Er is de afgelopen
weken al druk gewerkt aan het voetbalveld met de kleine
doeltjes. Al maanden hebben we daar last van het regen-
water dat niet wegloopt. Het veldje was soms, zelfs in de
zomer, dagen achtereen niet bespeelbaar door de plassen
en/of de modder. 

In gesprek met de gemeente is het volgende afgesproken: 
• De bovengrond  wordt los gemaakt, ze vullen aarde bij,
leggen het mooi rond en zaaien het opnieuw in.
• Ze combineren verschillende klussen, dus het kan zijn dat
het niet in 1 keer afgewerkt wordt,  want  ze zetten mensen
en machines efficiënt in.
• Het veldje wordt  niet afgezet met hekwerk.

Mensen zullen zien dat het niet handig is om daar te voet-
ballen. In het voorjaar zaaien ze het desnoods nog een
keer door.

Verder hebben heel veel kinderen en begeleiders de afge-
lopen maanden van de speeltuin gebruik gemaakt. Waar-
schijnlijk zal dat de komende maanden wat minder zijn,
maar óók dan vraag ik aan jullie om alle onregelmatighe-
den te blijven melden bij de gemeente. (Dus liever niet
wachten tot het moment dat je mij ziet en het dan vertel-
len.) Het telefoonnummer is  14013 of je kunt het via de
app “buiten beter” melden.  

Groet,

Hanny de Kort

Veteranen en (oud) militairen

welkom op Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 9 januari 2016 zijn alle veteranen en (oud) mi-
litairen uit Tilburg en omgeving van harte welkom op de
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Bond van Wapenbroeders. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden in gebouw Levensbouw
aan de Melis Stokestraat 40 in Tilburg en begint om 14.00
uur. Kom gerust even binnen om met gelijkgestemden het
glas te heffen op het nieuwe jaar. Verder kunt u kennisma-
ken met de afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wa-
penbroeders. 

Kijk voor meer informatie over de wapenbroeders op:
www.wapenbroederszuid.nl en klik op Midden-Brabant. Ie-
dereen is welkom, de koffie en een consumptie zijn gratis.

Vraagblaakje

Ik zoek een een oppasadres. 

Graag wil ik op kinderen passen, bij voorkeur op de don-
derdag en de vrijdag overdag.
Mijn tel nr is 06-37424451 of  013-4633918
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Grebbe 40, 5032 RT  Tilburg

tel.: 013 - 4675632 

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

Schoolplein 14
veel en sportief bewegen op ’n mooi
nieuw schoolplein 

Wij zijn erg blij dat we mee mogen doen
aan een project van Schoolplein 14. Het
is een initiatief vanuit de Johan Cruyff
foundation om van schoolpleinen een
bewegingsuitdagende en bewegings-
prikkelende omgeving te maken. Op dit
nieuwe schoolplein gaan de  kinderen
door de coatings die worden aange-
bracht met allerlei actieve spelvormen
spelen. 

Schoolplein 14 voor 013

Een brede projectgroep onder leiding
van FEHT for Life wil in Tilburg en di-
recte omgeving minimaal dertien van dit
soort schoolpleinen binnen twee jaar
realiseren onder de naam School-
plein14 voor 013. Schoolplein14 is een
concept van de Johan Cruyff Founda-
tion. Het idee sluit aan bij de gedachte
van Johan Cruijff, die vindt dat buiten-
spelen eigenlijk een vak op school moet
zijn. 

Zelf coatings kiezen

Alle kinderen die dit schooljaar zitting
hebben in onze Kinderraad ‘No Pro-
blemo’ nemen actief deel aan dit project
en worden daarin vanuit onze school
begeleid door Monique Aben, (direc-
teur),  Paul van Bavel (leerkracht groep
5), Fenna van den Hoven, (gymjuf en
combinatiefunctionaris vanuit de ge-
meente Tilburg) en Stef Roelofs (stu-

dent Fontys Economische Hogeschool
Tilburg, Sport & Economie).

Na een presentatie over Schoolplein 14
in de Kinderraad door juf Fenna en me-
neer Stef hebben de leden van de Kin-
derraad in hun eigen groep verteld over
Schoolplein 14. Samen met hun klasge-
noten hebben ze daar een keuze ge-
maakt uit een aantal ‘coatings’, Deze
coatings zijn door alle leerlingen in de
gymles uitgeprobeerd en na afloop is
definitief gekozen voor drie coatings en
een plan gemaakt dat wordt voorgelegd
aan de Cruyff Foundation.

Leerlingen gaan geld inzamelen

Dit project wordt financieel ondersteund
door de Cruyff Foundation, de ge-
meente Tilburg en vanuit het bedrijfsle-
ven door o.a. Rabobank en Interpolis.
Daarnaast zal ook onze school zelf een
financiële bijdrage leveren. De leerlin-
gen van onze school gaan daarom in
de komende maanden aan de slag met
zelfbedachte acties om geld in te zame-
len voor ons nieuwe schoolplein. 

Ons nieuwe, sportieve schoolplein

wordt in het voorjaar van 2016 feestelijk

geopend.

Come on, come on, 

let’s stick together

Creatieve middagen voor 

vluchtelingen

Come on, come on, let’s stick together,
dat was de slotzin van een FB oproep
enige weken geleden. In deze oproep
werd gevraagd of mensen op  vrijdag-
middag 6 en 13 november konden hel-
pen.  Contour de Twern organiseerde
op deze middagen in samenwerking

met nog een aantal organisaties diverse
activiteiten voor gezinnen die tijdelijk in
een noodopvang in Tilburg verbleven.
Samen met diverse kunstenaars en mu-
sici, die zich hiervoor spontaan hadden
aangemeld, heeft ook onze collega
Eveline Mommers in de Bleyemakerij in
de Spoorzone een creatieve workshop
gegeven aan deze groep mensen.

Na afloop vertelde Eveline Mommers
ons: “het was een middag vol emoties;
ik mocht samen met vele vrijwilligers,
musici en kunstenaars workshops ver-
zorgen voor vluchtelingen (kinderen en
ouders).  De middag was er een om
nooit te vergeten en de verbondenheid
was enorm. Vooral het verhaal van een
12-jarige jongen die zijn tekening met
de twee boten ging uitleggen, maakte
diepe indruk. Op de rechter boot zat hij-
zelf met zijn papa en mama; op de lin-
ker boot (die zinkende dus), de rest van
zijn familie”.
De teken- en schildermaterialen, zoals
karton, papier, stiften, verf, kwasten
etc., werden aangeboden door onze
school. Wij hopen dat wij op deze ma-
nier deze groep ouders en kinderen hun
zorgen even konden laten vergeten en
dat zij samen hebben kunnen genieten! 

Fijne feestdagen 

en 'n gelukkig 2016!

team en leerlingen

bs de Borne
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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 & Paulusprogramma Werken van Barmhartigheid

Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, ik had dorst en
gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt
Mij opgenomen, ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was
ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt
tot Mij gekomen. (Matteüs 25, 35-36)
Op 8 december 2015 start het door onze Paus aangekondigde
Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid. Dan is het
ook 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaanse Oecumeni-
sche Concilie is afgesloten. Het Buitengewoon Jubileumjaar
sluit op 20 november 2016.
Het Petrus en Paulus Programma wil in het kader van dit bij-
zonder jaar samen met de andere locaties van onze parochie
De Goede Herder iedere maand aandacht besteden aan één
van de zeven werken van Barmhartigheid. Voor de komende
drie maanden ziet dat er als volgt uit:
December: De hongerigen spijzen

Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven (Mattheus
25,35) is het eerste ‘werk’ dat in het evangelie van het Laatste
Oordeel. Dat sluit heel goed aan bij onze jaarlijkse kerstpak-
ketten-actie. Een actie waarbij we i.s.m. de Lions Club Tilburg
zo’n 300 adressen mogen voorzien van een kerstpakket. Jaar-

lijks, en ook dat is traditie, wordt die actie aangevuld met
gulle giften van onze parochianen. Dit jaar willen we de actie
parochiebreed maken. Op iedere locatie willen we parochia-
nen vragen met ons mee te doen: met het aanleveren van
houdbare levensmiddelen. Samen met onze club vrijwilligers
worden daar dan weer mooie kerstpakketten van gemaakt.
Vanaf de eerste zondag van de Advent (29 november), vindt
u in de kerk dozen waarin u uw gaven kunt achterlaten. 
Januari: De gevangenen bezoeken

Deze maand staan we stil bij het lot van gevangenen en hun
naasten. Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan hun toe-
komst? 
- Zondag 24 januari 11.00 u Brieven schrijven aan…

Op zondag 24 januari na de viering van 10.00 uur is het mo-
gelijk om brieven te schrijven aan politieke gevangenen. Dit
gebeurt in samenwerking met Amnesty International. U kunt
dan een brief ondertekenen die naar de autoriteiten van een
bepaald land wordt gestuurd. Daarin wordt gepleit voor bij-
voorbeeld iemand die gemarteld wordt, na een oneerlijk pro-
ces is veroordeeld of bedreigd wordt omdat hij voor de
rechten van anderen opkomt. 
-Maandag 25 januari, 20.oo uur Lezing Bajesliederen

Op 25 januari verzorgen de twee katholieke justitiepastores
van de Willem II-gevangenis, Stijn Oosterling en Bert Si-
mons, in de Pauluszaal “een lezing met Bajesliederen” waar-
bij zij zichzelf begeleiden met ukelele en gitaar. 
Februari: De naakten kleden

Een derde werk van Barmhartigheid dat we in het komende
jaar niet al te letterlijk willen nemen. De naakten kleden, hoe-
wel … je kunt je ook naakt voelen, van (alle) waardigheid
ontdaan, als je je niet fatsoenlijk kunt kleden. In de maand
februari willen we daarom kleding inzamelen met name voor
de vluchtelingen die in onze parochie een onderkomen ge-
vonden hebben. 

Vespers en eucharistie van Barmhartigheid

Op de vooravond van de 2e zondag en op de 2e zondag van
de maand wordt er aandacht gegeven aan het werk van de
maand dat in het kader van het buitengewoon Heilig Jaar
van de Barmhartigheid “aan de beurt” is. Tijdens de vespers
in de vorm van een meditatie, en tijdens de eucharistievie-
ring op zondag tijdens de overweging.
Zaterdag 12 en zondag 13 december de hongerigen spijzen,
zaterdag 9 en zondag 10 januari de gevangen bezoeken, za-
terdag 13 en zondag 14 februari de naakten kleden. 

Film en Levensbeschouwing

In samenwerking met Cinecitta wordt er weer een filmcyclus
georganiseerd rond het thema Film en Levensbeschouwing.
De films worden bij toerbeurt gedraaid in Cinecitta en in de
Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk. Op het programma
staat de 10-delige serie DEKALOG van de vermaarde uit
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Warschau afkomstige regisseur Krzysztof Kieślowski. De cy-
clus bestaat uit tien korte films van ongeveer een uur waarin
Kieślowski ons meeneemt op een ontdekkingsreis naar de
bronnen van de moraal. Hoe moet je leven, hoe moet je han-
delen? Elk van de films behandelt ‘min of meer’ één van de bij-
belse tien geboden, maar de boodschap is nooit zwart-wit,
nergens moraliserend. Kieślowski wil zijn toeschouwers laten
participeren in een zoektocht naar het goede waarbij het doel
is dat iedereen zich kan identificeren met elk van de persona-
ges. 

DEKALOG:

I. Vereer naast mij geen andere goden - God of de computer,
onfeilbaar?
II. Misbruik de naam van God niet -  Voor god spelen: wie be-
slist over leven en dood?
III. Zes dagen werken, de zevende dag is een rustdag – Een-
zaamheid en op zoek naar verloren geluk.
IV. Eer uw vader en moeder - Wie is je vader?
V. Gij zult niet moorden - Ook als je leven je er onherroepelijk
toe lijkt te leiden ?
VI. Gij zult geen overspel plegen - Seks is geen liefde, liefde is
geen seks?
VII. Gij zult niet stelen - Wat, als je vermeende zusje je eigen
kind is?
VIII. Gij zult geen valse getuigenissen afleggen - In welke con-
text is het spreken van de waarheid gerechtvaardigd?
IX. Gij zult niet de vrouw van uw buurman begeren - Sommige
dingen kunnen niet gezegd worden.
X. Begeer niets dat van uw naaste is. - Rijkdom voor elke
prijs?

Praktische informatie:

Elke filmvoorstelling wordt ingeleid door Leo van der Tuin en
wordt gevolgd door een korte nabespreking. 

Twee films per avond:
Woensdag 11 november, 19.00 uur, Cinecitta, I en II

Woensdag 9 december, 19.00 uur, onze kerk, III en IV

Woensdag 13 januari 2016, 19.00 uur, Cinecitta, V en VI

Woensdag 17 februari, 19.00 uur, onze kerk, VII en VIII

Woensdag 9 maart, 19.00 uur, Cinecitta, IX en X

Entree: € 9 (in Cinecitta) en € 5 (in onze kerk).
Kaarten voor Cinecitta zijn te koop via www.cinecitta.nl of
aan de kassa (dagelijks vanaf 13.30 uur).

Kerstvieringen

Do 24 dec 17.00 u. Peuter- en kleuterviering
Do 24 dec 19.00 u. Eucharistie gezinsviering met 

Zi-Z0 kinderkoor
Do 24 dec 21.00 u. Eucharistie met gemengd koor
Vr 25 dec 10.00 u. Eucharistie met gemengd koor

Kerststal

Met de feestdagen echt in de kerstsfeer komen? Op eerste
kerstdag 25 december is onze kerk speciaal geopend voor
het bezichtigen van onze mooie kerststal. Van 14.30 uur tot
16.30 uur bent u van harte welkom. Op tweede kerstdag is
onze kerk 's middags gesloten.

Driekoningenzingen

Op woensdag 6 januari opent onze kerk van 16.00 tot 18.30
uur weer haar deuren om zingende koningen te ontvangen.
Vorig jaar was de opkomst geweldig en wat hebben we geno-
ten van alle mooie zangkunsten! 107 kinderen verdeeld over
24 groepjes hebben de kerk bezocht. Het is al jaren
een traditie in Tilburg en wij zijn er trots op om ieder jaar
weer zoveel koninkjes te zien en horen.
De warme chocolademelk staat klaar en voor iedere koning
is er een eierkoek. Een spannend moment is altijd wie van de
koninkjes de verstopte koffieboon vindt in zijn eierkoek. Bij de
kerststal zal een ervaren jury de zangers en zangeressen be-
oordelen op zangkwaliteit en originaliteit. Voor alle zangertjes
ligt er ten slotte iets lekkers klaar om mee naar huis te
nemen. Iedereen is welkom: koninkjes en toehoorders! 

Dag van Jodendom

“Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen”
Met deze woorden uit psalm 96 besteedt de Petrus en Pau-
luskerk op zondag 17 januari 2016 aandacht aan de “Dag
van het Jodendom”. Deze dag is bedoeld om gestalte te
geven aan de positieve visie op het Jodendom die met het
Tweede Vaticaans Concilie binnen de Kerk is ontwikkeld. 

Eucharistie

Omdat 17 januari dit jaar op een zondag valt, willen we er in
de liturgie van 10.00 uur bij stil staan. Mevrouw Moshkan de
Goede zal psalm 96 ten gehore brengen tijdens de ‘dienst
van het woord’. Zij is de ‘chazzannit’ (de voorzanger) van de
Liberaal-Joodse Gemeente ‘Aree-Hanegev’ Brabant (Willem
II straat).

Concert

Aansluitend (na de koffie) om 12.00 uur worden ook andere
psalmen gezongen: in het Hebreeuws, het Latijn (gregori-
aans) en in het Nederlands (samenzang). 

Lezing

Op woensdagavond 20 januari (20.00 uur) komt Nico van
Doorn vertellen over de vondst van Dode Zee-rollen en in het
bijzonder over de psalmrol. Hij heeft een ‘’collage” gemaakt
van de psalmrol
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www.kinderstadtilburg.nl/grebbe 
tel: 013-4634260         013-4634260el:t

datsrednik.www
 013-4634260

e bberg/ln.grublit
 



blz 15

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 

Advertentie

Houd de regie in eigen handen door de opmaak van een 

levenstestament
door: mevrouw mr. IJvonne de Jong

Heeft u er wel eens over nagedacht wie uw belangen behartigt en uw (financiële) zaken regelt op het moment dat u dat zelf

niet meer kunt? 

Wanneer u niets heeft geregeld, benoemt de kantonrechter doorgaans iemand die voor u uw belangen behartigt en uw zaken

regelt. Het is mogelijk dat de kantonrechter iemand benoemt waar u zelf geen goed gevoel bij heeft.

Door in een levenstestament zelf iemand te benoemen, houdt u de regie in eigen handen.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een testament wat geldt tijdens uw leven. In het levenstestament kunt u één of meerdere regelingen
treffen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u zelf niet meer kunt of wilt handelen. 
U kunt hierbij denken aan de situatie dat u wilsonbekwaam wordt door een ziekte (bijvoorbeeld dementie) of een ongeval.
Daarnaast kunt u denken aan de situatie dat u vanwege lichamelijke gebreken of anderszins bepaalde zaken niet meer zelf
kunt of wilt regelen. Een levenstestament kan in deze situaties voorzien.
Een levenstestament wordt opgemaakt door een notaris. 

Wat kan geregeld worden in een levenstestament?

In een levenstestament kunnen diverse regelingen worden opgenomen. U kunt hierbij in ieder geval denken aan een regeling
over:
Beheer van uw vermogen: in een levenstestament kunt u iemand machtigen die namens u uw vermogen beheert. Denk hier-
bij aan een machtiging voor het betalen van uw rekeningen, het bijhouden en administreren van uw financiën en/of het doen
van belastingaangiften.
Persoonlijke belangen: wie zorgt voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen indien u hiertoe niet in staat bent? Wie
behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over de opname in een verzorg- of verpleegtehuis indien u
hiertoe zelf niet meer in staat bent? Voor al deze zaken en beslissingen kunt u in het levenstestament iemand machtigen die
namens u deze zaken behartigt en beslissingen neemt.
Wensen op medisch gebied: het is mogelijk dat u bepaalde wensen heeft met betrekking tot medische behandelingen. U zou
kunnen denken aan de situatie waarin u ernstig ziek wordt. Wie neemt in dat geval namens u medische beslissingen? In het
levenstestament kunt u iemand aanwijzen die namens u deze beslissingen neemt.  

Wie kunt in uw levenstestament benoemen?

In het levenstestament kunt u één of meerdere personen benoemen die voornoemde zaken voor u behartigen, indien u hier-
toe zelf (al dan niet tijdelijk) niet meer in staat bent. Het is van belang om van tevoren goed na te denken over wie u aanwijst.
Degene(n) die u aanwijst, moet u goed kunnen vertrouwen.

Voor wie is een levenstestament interessant?

Een levenstestament is interessant voor iedereen die ook tijdens leven grip op zijn of haar leven wenst te houden.

Voor meer informatie over het levenstestament of het maken van een vrijblijvende bespreking kunt u contact opnemen met

mevrouw mr. IJvonne de Jong, kandidaat-notaris bij De Kerf & Van Sprang notarissen in Tilburg, onder het telefoonnummer:

013 - 532 11 55.
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Schoolplan 2015-2019
In onderwijsland wordt op basisscholen
gewerkt met een schoolplan. Dit is een
vierjarenplan waarin op hoofdlijn be-
schreven staat welke ontwikkeling de
school voor ogen heeft. Het gaat hier
dus om ‘stippen op de horizon’ die rich-
tinggevend zijn voor de prioritering van
onze onderwijsactiviteiten. Sommige
beleidsvoornemens zijn door het team
al in de steigers gezet en uitvoering
gaat plaatsvinden. Anderen zijn in de
fase van oriënteren, brainstormen, on-
derzoek enzovoort. 
Tijdens het plenaire gedeelte van de in-
formatieavond op 7 september jl. heb-
ben we onze ‘stippen op de horizon’ al
met de ouders van school gedeeld. 
Onderstaand leest u een korte samen-
vatting. 
Brede ontwikkeling voor iedereen… 

• Alle kinderen krijgen een breed leer-
stofaanbod binnen de ontwikkelingsge-
bieden cultuur, wetenschap en techniek,
expressie. 
• Leerkrachten zijn flexibel inzetbaar en
inhoudelijk toegerust op lesgeven in ten
minste vier leerjaren. 
Een leven lang leren… 

• Competenties van het 21ste eeuwse
leren (samenwerken, creativiteit, ICTge-
letterdheid, communiceren, probleem-
oplossend vermogen, kritisch denken
en sociale en culturele vaardigheden )
staan centraal binnen het onderwijs. 
• School ontwikkelt zich tot school voor
tweetalig primair onderwijs (Engels). Via
een groei naar VVTO-school (15% van
de lessen in het Engels) wordt een ver-

volgstap gezet naar TPO-school (30%
van de lessen in het Engels).
Partnerschap…  

• Kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar
ontwikkelen zich binnen het ‘Integraal
Kind Centrum’ van de wijk ‘De Blaak’. 
Autonomie en eigenaarschap…..
• Binnen een gestructureerde leeromge-
ving (duidelijke doelstellingen, verwach-
tingen en consequenties) maken
kinderen en professionals keuzes t.b.v.
hun persoonlijke ontwikkeling. 
• Ondersteuning, begeleiding, monito-
ring en coaching… ‘op maat’.

Leerresultaten eindtoetsen

schooljaar 2014-2015
De onderwijsinspectie beoordeelt de
opbrengsten op grond van een be-
paalde normering. Men neemt hiervoor
de opbrengsten van de groepen 3 (lees-
techniek- tempo), groepen 4 (leestech-
niek- tempo en rekenen) en groepen 6
(rekenen en begrijpend lezen). Dit zijn
in totaal 13 toetsen waarvan meer dan
de helft voldoende moet zijn. Daarnaast
behoort onze school (op basis van de
leerling-populatie) tot de categorie
scholen die aan de hoogste vaardig-
heidsscore moet voldoen. We zijn blij
dat we ook afgelopen schooljaar weer
op alle onderdelen boven de norm heb-
ben gescoord. Een pluim voor alle be-
trokkenen en in het bijzonder de
kinderen! 

Eurekaklas
Basisschool de Blaak heeft vanaf dit

schooljaar een verrijkingsklas, de Eure-
kaklas voor leerlingen van groep 5-7.
De periode vanaf de zomervakantie tot
en met de herfstvakantie zijn we bezig
geweest met het opzetten van deze klas
en het selecteren van de leerlingen. Na
de herfstvakantie zijn we dan ook daad-
werkelijk gestart met de Eurekaklas.

Het doel van deze Eurekaklas is om
leerlingen de mogelijkheid te geven om
hun executieve vaardigheden (verder)
te ontwikkelen. Daarnaast krijgen leer-
lingen activiteiten en projecten aange-
boden ter verdieping en verrijking. Dit
zijn activiteiten die los staan van de ver-
diepende activiteiten die in de klas per
vakgebied worden aangeboden.

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben
alle leerlingen leerdoelen opgesteld
waar ze komende periode zowel in de
Eurekaklas als in de eigen klas aan wil-
len werken. Door middel van projecten
en andere activiteiten werken we aan
deze doelen en bieden de leerlingen de
uitdaging waar ze behoefte aan hebben. 

Verkeersveiligheid rondom de

school
We hebben vorig schooljaar aandacht
besteed aan de verkeersveiligheid
rondom de school. Kinderen hebben au-
tomobilisten met ludieke borden laten
merken dat zij regelmatig stoppen of
parkeren op een plek waar dat niet
mag!  Dat heeft toen best goed gehol-
pen. Helaas zien we dat de verkeerssi-
tuatie rondom school op dit moment

obs de Blaak
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soms ronduit gevaarlijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om auto’s
die half op de stoep staan of portieren van auto’s die aan de
straatkant onverwacht opengemaakt worden. We merken dat
de loopafstand naar school zo kort mogelijk gehouden wordt
waardoor er niet gewoon geparkeerd wordt in de daarvoor be-
stemde vakken. Een oproep aan iedereen: Hou de schoolom-
geving veilig! Kom op de fiets, wandel wat vaker of parkeer
veilig. Namens de verkeerswerkgroep en kinderen. DANK!

Herdenking bevrijding Tilburg
De bevrijding van Tilburg werd herdacht en gevierd op 27 okto-
ber jl. Het is 71 jaar geleden dat Tilburg werd bevrijd. Tijdens de
herdenking wordt niet alleen stilgestaan bij de slachtoffers die in
de oorlog zijn gevallen, er wordt ook gevierd dat Tilburg bevrijd
is. De bijeenkomst op de begraafplaats aan de Gilzerbaan,
waarbij een aantal van onze leerlingen aanwezig mocht zijn,
werd georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders. De mili-
tairen die tijdens de oorlogsjaren om het leven gekomen zijn en
hier hun laatste rustplaats gevonden hebben, worden herdacht. 

Voorlichtingsmiddag 

brandpreventie

De Bibliotheek Tilburg Centrum organiseert in samenwer-
king met de Brandweer Midden West-Brabant op vrijdag 22
januari van 14.00 tot 16.00 uur een voorlichtingsmiddag
met als thema brandpreventie. De middag is gericht op se-
nioren van ca. 55 jaar en ouder en bestaat uit een ont-
vangst met koffie/thee, een voorlichtingsprogramma
verzorgd door de Brandweer en wordt afgesloten met de
mogelijkheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst
vindt plaats bij de Bibliotheek Tilburg Centrum aan het Ko-
ningsplein 10 te Tilburg. 
De middag is gratis toegankelijk en vanaf begin januari zal
er op de site van de Bibliotheek Midden-Brabant een link
komen waarop uzich op kunt geven
(www.bibliotheekmb.nl). 

Toneelvereniging Kabaal speelt

Festen

Toneelvereniging Kabaal gaat dit jaar het stuk “festen”
(feest) spelen, van Thomas Vinterberg. Festen is van oor-
sprong een Deense dramafilm uit 1998. De productie heeft
vele prijzen gewonnen. 
“Succesvol zakenman Helge Klingenfeldt-Hansen wordt 60
en geeft een feest voor zijn familie en vrienden in zijn eigen
hotel, gelegen op een uitgestrekt landgoed. De zelfmoord
van een van zijn dochters, enige tijd daarvoor, mag de
feestvreugde niet drukken. Maar vanaf het moment dat zijn
oudste zoon begint te speechen, verandert het feest in een
familiedrama zonder weerga.”
De rollen zijn verdeeld en de repetities zijn in volle gang.
Op 25, 26, 27 mei zijn de voorstellingen in de studiozaal
van theaters Tilburg. Kaarten zijn nu al te bestellen via de
website, toneelverenigingkabaal.nl. Wees er snel bij, want
dit is een stuk dat u niet mag missen. 
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Uw voorzitter Ruud Zuer 

van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord

Het voelt wat onwezenlijk als ik nadenk
op het moment dat ik dit op papier zet,
enkele dagen na de aanslagen in Pa-
rijs. Onwezenlijk omdat we ons hier in
De Blaak, maar ook in Tilburg zo vrij en
onbevangen kunnen bewegen. Ik hoop
dan ook dat we dit kunnen blijven doen,
maar we vragen als Wijkraad om uw
medewerking door uw wijk zo veilig mo-
gelijk te houden.
We doen dat door gebruik te maken
van het buurt-whatsapp actief. Een ini-
tiatief dat al landelijk aandacht heeft ge-
kregen in de pers.
Het is een burgerinitiatief en dient als
een moderne vorm van buurtwacht. Het
doel van een buurt-whatsapp is het zor-
gen voor meer ogen en oren voor de
politie. Daarvoor is De Blaak onderver-
deeld in 4 groepen. In een buurt-what-
sapp-groep zitten maximaal 100
buurtbewoners. Het totaal aantal what-
sapp deelnemers in onze wijk bedraagt
nu 304.
Er zijn strenge regels, je mag niet zo-
maar alles app'en. Alleen informatie
over verdachte situaties en het werkt
alleen volgens de S.A.A.R.-methode:
(S)ignaleren, (A)larmeren, (A)ppen en
(R)egistreren.
Maar er is ook een Facebook groep “
Buurtpreventie Tilburg de Blaak “ actief,
dit is de tegenhanger van de whatsapp.
Op deze pagina vindt u allerlei actuele
zaken die te maken hebben met de vei-
ligheid in onze wijk. In deze Facebook
groep vindt u ook tips over o.a. “hoe
beveilig ik mijn woning” en diverse an-
dere belangrijke zaken die zich afspe-
len in onze wijk. Uiteraard kunt u al
deze gegevens ook lezen op de web-
site van de Wijkraad, www.wijkraadde-
blaak.nl.

Er zijn enkele wijkbewoners die klagen
over de snelheid waarmee op de
wegen in onze wijk gereden wordt; de
maximale snelheid is 30 km per uur in
de gehele wijk en op de woonerven
stapvoets.
Veel wijkbewoners houden zich niet
aan deze snelheid is geconstateerd,
hoewel deze bewoners zeggen dat
niet-bewoners te hard rijden. Als u zich
aan de snelheid houdt zal het in totali-
teit beter worden. Zo nodig zal de poli-
tie metingen verrichten. 

Ons gemeentebestuur heeft besloten
om de werkeloze huishoudelijke hulpen
te ondersteunen.
De gemeente Tilburg heeft subsidie van
het Rijk ontvangen, de zogenaamde
Huishoudelijke Hulp Toelage, om werk-
gelegenheid voor huishoudelijke hulpen
te behouden én om extra banen te
creëren voor mensen met een uitke-

ring.
Tilburg is op 1 mei 2015 met de pilot
gestart, waarmee iedere Tilburger
voor 10 Euro per uur huishoudelijke
hulp kan inkopen (maximaal drie uur
per week). Met de pilot wil de ge-
meente 400 extra banen creëren. De
hulp kan worden ingehuurd bij thuis-
zorgorganisaties Nuevo, ActiefZorg,
Tzorg en TSN.
Voor meer informatie ga naar
www.huishoudchequetilburg.nl.

Ook de commissie Zorg en WMO zit
niet stil en is in overleg met de ge-
meente en de contactcirkels aan het
werk om een lezing te houden over
“Langer thuis wonen met de juiste
zorg”, een bijeenkomst die staat ge-
pland op donderdag 3 maart 2016,
aanvang 19.30 uur in het Sportcafé.
Maar deze commissie wil meer doen
en zal in de loop van het jaar nog
twee bijeenkomsten over zorg en wel-
zijn organiseren.

Voor de bewoners van 50 jaar en
ouder is er de mogelijkheid om op
woensdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur in het sportcafé middels de
Vriendschapsbank contacten te
maken. De activiteiten die georgani-
seerd worden zijn o.a. het samen be-
zoeken van concerten, naar de film of
naar een museum. Maar ook samen
wandelen, fietsen, kaarten en derge-
lijke.

Als Wijkraad worden we ook betrok-
ken bij het stimuleren van beweging
voor een ieder en voor ouderen in het
bijzonder. In het Wijkblad staan alle
sporten die beoefend kunnen worden
in onze sporthal georganiseerd door
Sportvereniging De Blaak, maar u
kunt ook gaan tennissen en daar is
zeker plaats voor u. Alle informatie
staat op het laatste blad van dit Wijk-
blad.

Er worden vragen aan de Wijkraad
gesteld over het onderhoud van de
bomen langs het Dongepad (het fiets-
pad). De bomen zijn in de jaren ge-
groeid en hebben een dusdanige
omvang gekregen dat de tuinen te
weinig zonlicht krijgen en daardoor
nat blijven. Na overleg met de ge-
meente is ons medegedeeld dat de
gemeente een beheersplan heeft
voor alle 90.000 straat-, park- en
laanbomen in Tilburg. Het beheer van
deze bomen is primair gericht op vei-
ligheid en de ontwikkeling van een
kwalitatief goed bomenbestand. Ge-
middeld worden de bomen iedere 3
jaar geïnspecteerd, daaruit volgt het

snoeiprogramma. Heeft u als bewoner
last van de bomen dan dient u dat zelf
te melden aan de gemeente middels
het telefoonnummer 14013.

Verder vraag ik uw aandacht voor de
diverse activiteiten in onze mooie wijk.
Op 12 december 2015 wordt de Kerst-
stal bij de Hofstede opgezet en inge-
richt, zodat er op 6 januari 2016 weer
foto’s genomen kunnen worden van
alle kinderen (maar ook ouderen) die
op Driekoningen komen zingen. Als ou-
deren uit onze wijk bent ook u van
17.00 tot 18.00 uur uitgenodigd en de
Wijkraad zal u een drankje aanbieden.
Op zondag 17 januari 2016 is er van
14.00 tot 17.00 uur de traditionele
Nieuwjaarsreceptie in de Hofstede en
we hopen u allen te ontmoeten en met
elkaar te proosten op een geweldig
2016.

Vergeet niet de bewonersvergade-

ring op 24 februari 2016 vanaf 19.30

uur in uw agenda te noteren.

Laatst mogelijke oproep aan onze

jonge wijkbewoners.

Alstublieft hou alles in De Blaak heel

bij het afsteken van jullie vuurwerk

op 31 december en 1 januari, wij zijn

jullie daarvoor heel dankbaar.

Bedankt voor uw aandacht en geniet
van het leven.
Ruud Zuer, 
voorzitter Stichting Wijkraad De Blaak
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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 

JANUARI
en FEBRUARI

Een complete meterkast

inclusief montage voor slechts

€499,-
incl.btw

*

WIJ WENSEN U

HELE FIJNE FEESTDAGEN

85 betaalbare wijnen
online

u bestelt… ik bezorg

www.janvanhestwijnen.nl  I 06 - 445 30 655

ACTIVITEITENPROGRAMMA 1e HELFT 2016  (wijzigingen voorbehouden)

Wilt u het programma zorgvuldig bewaren a.u.b.!

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 opnemen 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.) Evenzo in elke daaropvolgende
maand  t/m oktober. 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 Hofstede om 09.30 uur.  
Voor aanvullende informatie kunt u bellen of mailen met Wim van Zijl, tel. 467 46 03  E-mail: wimvanzijl@telfort. nl

Fietsseizoen afgelopen, start van het wandelen gedurende de winterperiode

Na het uitkomen van het wijkblad resteren nog de dinsdagen: 6 januari, 3 februari en 3 maart om weer een wandeling te
maken van ong. 6 km in de omgeving van de Blaak. Dit uiteraard ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij uitstel
wordt de wandeling dan verschoven naar 1 week erna. Start als van ouds om 09:30 uur bij de Hofstede. Na de wandeling van
ruim 1 uur is dan van rond 10:45 tot 12:00 uur gelegenheid om à raison van € 1,50 koffie te drinken in de Hofstede.
Nadere info bij Wim van Zijl via e-mail: wimvanzijl@telfort.nl of tel. 4674603

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
• 19 jan. Presentatie fysiotherapie en meer door mw. P.van Oeveren en dht. F.W. Böttger
• 16 feb.. Koersbal. Een leuk spel waar een ieder aan kan meedoen.
• 15 mrt. Bezoek aan het DAF-museum in Eindhoven
• 19 apr. Bezoek/rondleiding  aan het Kapucijnenklooster in Tilburg
• 17 mei. Met de Duin Expres een rondrit lang de mooie duinen
• 21 jun. Snooker- of midgetgolf bij Piet Plezier in Oisterwijk
Let op!!! In juli en augustus zijn er buiten de wekelijkse koffieochtend geen activiteiten.
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Openingstijden Ma t/m W
erk - Vs op maatPC’

o: 18:30 - 22:00, Do t/m Zo: 18:30 - 22:00, Do t/m ZOpeningstijden Ma t/m WOpeningstijden Ma t/m W
oop - Onderhoud - Roop - Onderhoerk

a 13:00 - 17:00o: 18:30 - 22:00, Do t/m Z
aties - (Thuiseparud - R

a 13:00 - 17:00
)netwerk - Adviesaties - (Thuis

omputeromputersomputeromputers
06 50 601 127
013 467 12 65

et.nlinfo@oz
et.nl.ozwww

5032 XT Tilburg
eteringlaan 124W

Muziekpraktijk Waterviool in Zorgvlied

Vanaf dit schooljaar is muziekpraktijk
Waterviool verhuisd van de Reeshof
naar Zorgvlied. Muziekpraktijk Watervi-
ool is een zeer actieve praktijk waarin
(alt)vioollessen en muziekoriëntatiecur-
sussen gegeven worden. Kim Roosen-
daal (36) is de docente. Zij heeft een
conservatoriumopleiding gevolgd en de
PABO. Kim heeft 7 jaar voor de klas ge-
staan maar daarnaast is ze altijd viool-
les blijven geven. Uiteindelijk heeft ze
besloten om zich helemaal op de mu-
ziek te storten. 
De praktijk bestaat nu zo’n 7 jaar en op
dit moment heeft de praktijk 25 (alt)vi-
oolleerlingen, in de leeftijd van 6 t/m 70
jaar. Kim organiseert erg veel activitei-
ten zoals optredens met sinterklaas en
kerst in bejaardentehuizen, en uiteraard
de jaarlijkse leerlingenuitvoering. Daar-
naast mogen haar leerlingen dit school-
jaar in een groot project solo spelen
met het Oosterhouts Symfonie Orkest.
Ook zijn ze vorig jaar naar de Efteling
geweest om daar te spelen. En ze gaat
ieder jaar met haar leerlingen op viool-
kamp waar soms clips worden gemaakt
van oa pirates of the caribbean. Kim wil
dat iedere leerling zich naar eigen kun-
nen ontwikkelt. Ze verwacht daarom
ook dat er thuis met regelmaat geoe-

fend wordt. Wil je graag vioolles dan
kun je kennis komen maken tijdens een
gratis proefles.
Naast de (alt)vioollessen geeft Kim ook
oriëntatielessen. Daarin krijgen kinde-
ren in de leeftijd van ongeveer 6 t/m 8
jaar uitleg over allerlei instrumenten. Ze
luisteren naar de instrumenten, mogen
hierop spelen, ze zingen veel en spelen
muziekspelletjes. De cursus bestaat uit
10 lessen die gegeven worden in kleine
groepjes van max 7 kinderen. Nadat de
cursus af is gelopen, kan Kim advies

geven over docenten als uw kind een
instrument wilt gaan bespelen. De cur-
sus is vooral bedoeld om de kennis op
instrumentengebied te ontwikkelen en
het plezier in muziek maken te ervaren. 
Heeft u behoefte aan een proefles of
wilt u uw kind inschrijven voor een
oriëntatiecursus dan kunt u altijd con-
tact opnemen met Kim via info@water-
viool.nl. Als u een indruk wilt krijgen van
de sfeer in de praktijk of verdere infor-
matie wilt lezen en zien, dan kunt u kij-
ken op www.waterviool.nl.

Inloop Vriendschapsbank
Sinds 4 maanden is er iedere  woens-
dagochtend een gezellige inloop van de
Vriendschapsbank in het sportcafé. Dit
heeft geleid  tot bijzondere ontmoeting-
en en er is ruimte voor meer!
Bent u op zoek naar nieuwe contacten
en vriendschap? Dan nodigen we u
graag uit om eens een kijkje te komen
nemen. Er zijn tal van activiteiten en

clubs waarbij u zich kan aansluiten. Zo
is er onder andere een uit eten -, film-,
museum- en creatieve club. Een greep
uit de uitjes het afgelopen jaar: varen op
de Linge, bezoek aan palingrokerij, eten
bij de Vuurhaard. 
Op woensdag 16 december was de in-
loop extra feestelijk in kerstsfeer. Ook in
het nieuwe jaar zijn wij er voor u. U bent

wekelijks welkom vanaf woensdag 6 ja-
nuari 2016 tussen 10:00 en 12:00 uur
in sportcafé de Blaak, Grebbe 36. 
Meer informatie of vragen? 
Annemarie Vermeulen, sociaal werker
ContourdeTwern, tel: 
06-451 33 696 of 013- 542 16 64 of an-
nemarievermeulen@contourdetwern.nl.  



Stille nacht, tovernacht

Een kerstverhaal over ware vriendschap

Joep Voogt, HTC De Wolf

Het was koud, die nacht. Een ijzige
wind joeg de sneeuw op en de mensen
die nog buiten waren haastten zich.
Thuis brandde het vuur in de haard. De
tafel was gedekt, de kaarsen waren
aangestoken. Het was kerstnacht. 

Nog maar één enkele man liep door de
verlichte straten. Zijn rug was gebogen
en hij liep maar voort door de sneeuw
en de kou, zonder zelf te weten waar-
heen hij ging. Niemand wachtte op
hem. Riton had geen familie en geen
thuis. 

De mensen keken naar hem als hij
voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder
achterom te kijken, vervolgde hij zijn
weg. Hij floot zachtjes voor zich heen
en de sneeuwvlokken bleven in zijn
baard hangen. 

Toch was hij niet alleen in die ijzige
nacht... Een hondje liep achter hem
aan. Waar kwam hij vandaan? Om zijn
nek had hij een halsband met een ster.

Toen Riton het hondje zag, begonnen
zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald?
Dan kunnen we beter bij elkaar blijven."
De hond keek hem aan. 

Beschut onder de takken van een grote
spar pakte Riton een stuk brood uit zijn
rugzak en sneed het in tweeën. "Hier!"
zei hij met een glimlach. "Het is een
mager maaltje voor een avond als
deze, maar meer heb ik niet." 

Omdat het Kerstmis was vertelde hij
een verhaal dat hij als kind heel mooi
had gevonden. Daarna floot hij nog
wat. Ook de wind floot. Steeds luider en
luider, steeds kouder en kouder. "Kom,"
zei Riton. Hij zette de kraag van zijn
oude, versleten winterjas op. "Laten we
schuilen in die hut." 

Ze zaten daar een hele poos, lekker
warm in het stro. Toen klonk er opeens
een stem: "Schrik niet en luister. Ik ben
geen hond. Ik ben een tovenaar." 

"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man
verbaasd. 

"Vanavond heb ik mezelf in een hond
veranderd, omdat ik degene die goed
voor me zou zijn wilde belonen," zei de
tovenaar. "En jij bent de enige die goed
voor me was. Om je te bedanken zal ik
je liefste wens vervullen. Vertel me wat
die wens is." 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets
nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al
een hond gewild." 

De tovenaar dacht lang na. Was dat Ri-
tons liefste wens? Toen besloot hij dat
hij graag de beste vriend van de oude
man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn
toverkracht op. 

Heel vroeg de volgende ochtend verliet
de oude man de hut om verder te trek-
ken. En zijn vriend, de hond, volgde
hem.

Wij van Hondentrainingscentrum de
Wolf wensen iedereen fijne Feestda-
gen, een goed uiteinde en een gezond
en gelukkig 2016.

Gebaseerd op het verhaal in versvorm:

"Et si l'on parlait d'un certain Riton" van

Dominique Marchand.

Bron

"Stille nacht, tovernacht" door Domi-

nique Marchand. Vertaald uit het Duits

door Albrecht Rissler. De Vier Windstre-

ken, Voorschoten, 2000. ISBN: 90-

5579-496-1
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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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Mill-Hillcollege start met schoolstewards
Het Mill-Hillcollege gaat leerlingen in-

zetten als schoolstewards om tijdens

pauzes te surveilleren in en om het

schoolgebouw. Zij spreken medeleer-

lingen aan op gedrag, het nakomen

van regels en de omgang met elkaar.

Het Mill-Hill kiest voor dit project,

omdat de school graag de sociale

veiligheid van de leerlingen wil waar-

borgen.

Sectordirecteur vwo Franca Peek ver-
telt: “Het doel van de schoolstewards is
het waarborgen van de aanspreekcul-
tuur en daarmee het bevorderen van de
sociale veiligheid van de leerlingen. Wij
stimuleren de leerlingen om samen een
sociaal veilige omgeving te creëren
door hen te leren hoe zij elkaar aan
kunnen spreken en door hen mede ver-
antwoordelijk te maken voor hun gedrag
en hun omgeving. Wij vinden de school-
stewards ook echt bij het Mill-Hillcollege
passen, omdat er een laagdrempelige
sfeer is op onze school”. 

De leerlingen krijgen trainingen van de
organisatie ‘Op IJgen Weize’ voordat ze
als schoolsteward aan de slag gaan.
Niet alleen de stewards zelf, maar ook
alle andere leerlingen krijgen deze trai-
ning zodat zij weten wat er gaat gebeu-
ren en ook weten hoe te reageren als zij

aangesproken worden. De training be-
gint met een theoretische uitleg. Hierna
volgen er rollenspellen, waarbij duidelijk
wordt gemaakt hoe je elkaar aan-
spreekt, hoe je dat met respect doet en
op welk moment de steward via zijn por-
tofoon hulp inroept van een docent of
andere toezichthouder. Sectordirecteur
mavo Kiki Nieuwkerk was bij de eerste
trainingen aanwezig en vertelt dat de
leerlingen eerst wat afwachtend waren,
maar de essentie snappen na de trai-
ning. “De trainer heeft een goed ver-
haal, onderbouwd met leuke
voorbeelden. Wat zijn de spelregels,
wat doet een steward wel en wat zeker
niet? Na afloop van deze training heb-
ben leerlingen een beeld van wat er van
ze wordt verwacht en voelen ze zich ze-
kerder om het straks te doen. Ze lopen
vrolijk het lokaal uit. Het is ook mooi om
te zien dat een rollenspel in eerste in-
stantie veel angst bij ze oproept, maar
als ze er eenmaal in zitten, komt dat
toch wel goed.”

De schoolstewards krijgen een herken-
baar hesje om, zodat duidelijk is welke
rol zij hebben. De surveillanten die eerst
zelf de leerlingen aanspraken, doen een
stapje terug. Zij spreken de leerlingen
niet meer rechtstreeks aan, maar gaan
de stewards in hun rol coachen. Franca

Peek: “Het voordeel van schoolste-
wards is dat het veel meer effect heeft
als een leeftijdsgenoot je aanspreekt op
je gedrag. Bovendien werkt het school-
stewardschap als een olievlek, want de
leerlingen realiseren zich dat zij ook
schoolstewards zullen zijn en dat zij
dan eveneens mensen aan moeten
spreken. Daardoor zijn zij zich bewuster
van hun gedrag en wordt het makkelij-
ker om elkaar ook in andere situaties
aan te spreken op een respectvolle ma-
nier. Een mooie bijkomstigheid zou zijn
als het corvee van de leerlingen aan het
einde van de pauze afgeschaft kan wor-
den, omdat het niet meer nodig is”.
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Neem dan contact op via info@bastianen.nl, of bel ons 
op  06 – 51361297 of: 06 – 16474232!!
langskomen op afspraak kan ook Meibeek 13, 5032 RJ Tilburg, !
of op de website www.bastianen.nl !

Uw huis verbouwen?!
Heeft u concrete bouwplannen? Wij denken mee hoe 
we uw ideeën in praktijk kunnen brengen.!!
Met meer dan 20 jaar ervaring in het vervangen van 
oude kozijnen tot het bouwen van een complete 
woning, staan wij u graag bij

Wilt u vrijblijvend uw 
bouwplannen bespreken?
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tilburgjunior zoekt kinderjournalisten

Ken je tilburgjunior? Nee? Dat kan

kloppen, want tilburgjunior is best

wel nieuw. Het is een krant voor kin-

deren uit Tilburg. Een digitale krant,

dus een krant die je op je computer

of tablet kunt lezen. Hoe? 

Via www.tilburgjunior.nl.

Kinderkrant tilburgjunior wordt gemaakt
met hulp van een kinderredactie. Wil je
ook een keer helpen? Leuk! Samen
denken we na over nieuwe verhalen
voor de krant. We gaan op zoek naar
nieuws en bedenken vragen voor inter-
views.
Wie zaten er eerder in de kinderredac-
tie? Kijk op tilburgjunior. Misschien her-
ken je een klasgenootje of iemand uit je
straat. En als je toch aan het kijken
bent: lees dan meteen de krant.
- Honden en katten bij de 

kinderuniversiteit.
- Het vernieuwde fietscrossbaantje 

in de Blaak.
- Noa, Wieke en Rowan denken mee 

over het Ontdekstation.
- En nog veel meer...

Weet je een goed onderwerp voor til-
burgjunior? Stuur een mail naar ester-
vanzundert@gmail.com. 
Wil je meedoen met de kinderredactie?
Stuur dan ook een mail. Doen hoor! 

Ester van Zundert, hoofdredacteur til-
burgjunior

tilburgjunior is een initiatief van 'tekstbu-

reau en kinderschrijfatelier schrijfletters'
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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  
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Fietstocht dinsdag 6 oktober.

De weersverwachting was uitzonder-

lijk slecht. Op maandag 5 oktober

krijgen we een mail: 

Mededeling m.b.t. de fietstocht voor

morgen. 

De fietstocht morgenochtend (09:30 uur

Hofstede) gaat gewoon door,

evenals de lunch voor de 31 personen

die zich hebben opgegeven.

Voor alle zekerheid: denk aan de re-

genkleding.

M.vr.gr. Wim

De eerste dinsdag van de maand staan
de fanatieke fietsers van De Blaak om
09.30 uur klaar bij De Hofstede. Een
dertigtal fietsers start deze keer. Veilig-
heid en gezelligheid staan voorop. We
fietsen ongeveer 35 kilometer door het
Brabantse land, richting Loon op Zand.
Zoals gewoonlijk is het een mooie tocht.
In Loon op Zand, bij de kiosk drinken
we koffie, natuurlijk met iets lekkers.
Behalve appeltaart hebben ze hier ook
gebak en worstenbroodjes. Voor een
hongerige fietser keuze genoeg. Na de
koffiepauze gaan we via Tilburg noord
richting De Blaak. Bij het Sportcafé wor-
den we ontvangen met een heerlijke
lunch, deels gesponsord via een bij-
drage van VJW als stimulans en waar-
dering voor onze fietsactiviteiten.
Tomatensoep, broodjes croquet, kaas,
tonijn en gezond worden verorberd. De
fietsers bedanken de organisatoren
voor de mooie fietstochten van dit sei-
zoen met een doosje Merci. Ondanks
de heel slechte weersverwachting heb-
ben we de regenpakken niet nodig
gehad. De Bilt had het mis.
Moe en voldaan nemen we rond 15.00

uur afscheid van elkaar, met de belofte
elkaar weer te zien op de eerste dins-
dag van november. Om 09.30 uur star-
ten we bij de Hofstede voor een
wandeling in onze woonomgeving. Na
afloop van deze wandeling drinken we

koffie bij de Hofstede. We lopen ruim
een uur en nodigen ook u uit om mee te
gaan.

Marij



Gianotten
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Verslag van diverse 

dinsdagochtendactiviteiten 

Auteur: Hennie Sulsters 

Blaakweetjes
Voor de quiz van 20 oktober hadden zich 19 belangstellenden
gemeld. Ze werden verdeeld over 4 tafels en kregen de vra-
gen, bedacht door Wim van Zijl en José ten Velde, op schrift.
Na onderling overleg kon per tafel  één formulier met de ant-
woorden worden ingeleverd. De kennis over de Blaak was bij
alle aanwezigen hoog en het hoogste bij Adrie Simmers, Jopie
Engel, Louis Ackens, Pia-May Verschuuren en Mieke Zoon-
tjens. Als beloning mochten zij als eersten voor ieder een prijs
uitzoeken op de prijzentafel. Kookboeken waren favoriet. 

Politie dichtbij
Op 27 oktober bezochten twee politieagenten het koffie-uurtje
en stelden zich voor. Er waren 31 Blaakbewoners aanwezig.
Na hun inleiding mochten we de wijkagenten vragen stellen
en dat leverde als antwoorden op dat de criminaliteit in de
Blaak meevalt, maar dat vanaf mei toch 5 inbraken in huizen
voorkwamen en méér in auto's. 
De meeste inbraken vinden overdag plaats. De jeugd geeft
beperkt overlast, hoewel er de laatste tijd veel vuurwerk wordt
afgeschoten. De wijkagenten vroegen nadrukkelijk om zaken
die negatief opvallen te melden, ofwel via telefoonnummer
14013 (liefst met foto's) of met een smartphone via whatsapp.
Over het parkeren in de Blaak kwamen veel klachten, zowel
van iemand die een bekeuring voor het op de stoep parkeren
als onterecht beschouwde, als van anderen die vonden dat er
te weinig werd bekeurd voor het op de stoep parkeren. Het
antwoord van de agenten was dat parkeren op het trottoir ver-
boden is en dat het parkeerbeleid in handen is van de ge-
meente. Een wens die door alle aanwezigen werd gedeeld
was: méér publicatie in het wijkblad over inbraken en andere
politiezaken die in onze wijk spelen. Jenny Schaaders vroeg
als laatste nog wat de wijkagenten bij zich hebben en het ant-
woord was: vuurwapen en munitie, wapenstok, handboeien,
pepperspray en kogelwerend vest.

Sportief uitje
Een jaar geleden zijn we ook in de Kempenhof in Hilvaren-
beek geweest om te bowlen en toen waren er 28 deelnemers.
Bij het hernieuwde bezoek op 17 november telden we maar
de helft! Wie niet kwam, heeft een sportief en vrolijk uurtje ge-
mist. We zagen diverse keren een rood X op het scorebord
verschijnen ten teken dat alle pins in één keer waren omge-
gooid en dat leverde veel gejuich op. Het is duidelijk dat om
zo'n "strike" te bereiken vooral veel ervaring nodig is. Je went
aan de baan en pakt de fijnste bal en zo kan het dat wie bij de
eerste worp een hatelijke O op het scorebord zag verschijnen,
na een uurtje toch aardig wat punten verzameld had. De uit-
eindelijke winnaars bleken Irma Zuidam en Wim Severijnen.
Van harte gefeliciteerd.
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Pindzur. Ík had er nog nooit van gehoord maar eerder heb ik al eens geschreven dat Oost-Europeanen veel varkensvlees
eten en omdat ik nu eenmaal mijn karbonade niet altijd op dezelfde manier wil etenleek het me dus ook logisch in hun keu-
ken op zoek te gaan naar een lekker nieuw recept. Paprika, pikant, knoflook, tomaat. Dat waren zo’n beetje de trefwoorden
die ik nodig had. Een bezoekje aan de Oost-Europese supermarkt bracht uitkomst. Voor € 1,50 kocht ik een potje Pindzur.
Een grove pasta van paprika, tomaat en aubergine met een heerlijke frisse smaak. Zeker geschikt om zo te gebruiken (lekker
op een stukje stokbrood), maar deze keer mocht hij wat pittiger zijn. Ik voegde aan 2 eetlepels Pindzur nog 1 theelepel sam-
bal, 4 teentjes knoflook en een eetlepel olijfolie toe. Genoeg voor 4 tot 5 ribkarbonades.

Kruid een ribkarbonade met peper, zout en mild paprikapoeder en grill of braad deze eerst 3 minuten op één zijde. Draai hem
dan op de andere zijde en smeer de gegrilde of gebraden zijde in met het pindzur mengsel. Braad of grill nog 3-5 minuten
totdat de karbonade gaar is. Serveer met de ingesmeerde zijde omhoog en geef er bijvoorbeeld gebakken aardappelwedges
en groente naar keuze bij.

Inmiddels zijn er in Tilburg veel internationale supermarkten. Loop er eens binnen! Er gaat een heerlijke wereld voor je open!

Het eten is klaar.com

Gegrild varkensvlees met Pindzur
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Bel   06 22 12 39 17
Mail   tilburg@familiae.nl 
Web  www.familiae.nl

Iemand die er is,
 als het nodig is

Eerste Energiecafé De Blaak groot succes

Op woensdagavond 21 oktober vond

in het bijzijn van ca. 45 aanwezigen

het eerste Energiecafé in onze wijk

plaats met als thema een lagere ener-

gierekening door energiebesparing.

Naast enkele presentaties van des-

kundigen, presenteerde de werk-

groep Duurzame Energie De Blaak

haar plannen, die tot doel hebben:

een energieneutrale wijk De Blaak in

2045. De eerste stappen zijn gezet; er

liggen al 800 zonnepanelen op de

daken. Nu nog het verbruik omlaag.

De voorzitter van de werkgroep, Hans
Jager, vertelde over de plannen voor
energiebesparing in de wijk die de
werkgroep samen met Buurkracht ont-
wikkeld heeft. Deze plannen zijn o.a.
gebaseerd op de enquête, die onder
twintig willekeurige wijkbewoners ge-
houden is. Hieruit bleek dat 90% graag
energie wil besparen, 50% interesse
heeft in energiezuinige apparatuur en
25% in de aanschaf van zonnepanelen.
Op de vraag of mensen ook daadwer-
kelijk iets aan energiebesparing deden,
gaf 75% een positief antwoord. De
maatregelen varieerden van eenvou-
dige aanpassingen in gedrag tot het
aanbrengen van HR++ glas. Veel men-
sen gaven aan dat ze aarzelen om in-
vesteringen te doen dan wel dat ze niet
van plan zijn om deze te doen. Als be-
langrijkste redenen werden genoemd:
“onvoldoende zicht op het rendement
ervan” en “te oud om te investeren”. De
werkgroep wil daarom meer tijd beste-
den aan voorlichting via energiecafés,
de website en energieambassadeurs.
Ook wil de werkgroep een warmteca-
mera uitlenen waarmee bewoners zelf
de energielekken van hun woningen
kunnen ontdekken, zodat ze weten
welke besparingsmaatregelen genomen
kunnen worden. Daarnaast zijn er plan-
nen voor meer collectieve inkoopacties,
het instellen van subwerkgroepen die
t.b.v. alle wijkbewoners informatie ver-
zamelen rondom bepaalde onderwer-

pen, en als mede-initiatiefnemer de op-
richting van windmolenpark De Spinder
realiseren.

Na het verhaal van de werkgroep ver-
telde Irmy Paassen over Buurkracht en
over de tools die mensen kunnen lenen
om hun verbruik te meten, zoals de
energiestekkers. Zie www.buurkracht.nl.
Ronald van Driel van Pebble Green
Systems uit Breda (bij Blaakbewoners
vooral bekend als leverancier van zon-
nepanelen) was aanwezig om meer te
vertellen over warmtepompen en zon-
neboilers. Paul van Dijk van de ge-
meente Tilburg sloot de avond af met
uitleg over de duurzaamheidsleningen
van de gemeente. Ook wees hij op de
duurzame huizenroute, waarbij Tilbur-
gers zich kunnen inschrijven voor een
kijkje in een woning waar duurzame
maatregelen zijn doorgevoerd. (De
duurzame huizenroute heeft inmiddels
plaatsgevonden op 7 en 14 november
en ook in de Blaak was een huis te be-
zoeken.) 
Tijdens de avond werd onder de aan-
wezigen een door Buurkracht ter be-
schikking gestelde energiescan van een
woning verloot.

De bezoekers waren zeer geïnteres-
seerd en stelden veel vragen. Er werd
zelfs spontaan een werkgroep spouw-
muurisolatie opgericht om te onderzoe-
ken of de huizen uit 1978 en 1979 na te
isoleren zijn. Doordat deze huizen vaak
beperkte isolatie met soms materiaal

van slechte kwaliteit hebben, durven
isolatiebedrijven soms geen garantie te
geven. 

Uit de reacties van de bezoekers van
het energiecafé blijkt dat er naast infor-
matie over spouwmuurisolatie ook inte-
resse is in informatie over
LED-verlichting en over energielabels
voor huishoudelijke apparatuur. Tevens
gaven de bezoekers aan dat ze inte-
resse hebben in energiezuinige wit-
goedapparatuur, zoals wasmachines en
koelkasten. De werkgroep zal de moge-
lijkheden van een voordelige levering
door een leverancier onderzoeken. De
uitkomsten zullen wij presenteren op
onze volgende bijeenkomst over ener-
giezuinige apparatuur en energielabels.
Een datum hiervoor wordt gepland.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor
werkgroep spouwmuurisolatie
Op het eerste Energiecafe bleek er be-
langstelling te bestaan voor de oprich-
ting van een subwerkgroep
spouwmuurislatie. Deze werkgroep zal
onderzoeken of het mogelijk is om de
bestaande huizenvoorraad (bouwjaar
1978 en 1979) in de Blaak na te isole-
ren en wat de mogelijke kosten en be-
sparingen zijn.
Drie leden hebben zich hiervoor inmid-
dels aangemeld, maar wij zoeken hier-
voor nog meer leden. Aanmelden is
mogelijk bij Hans Jager
(jager.hans@gmail.com of telefonisch
via 06 24810874).
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Nieuw gezondheidscentrum in de Blaak
Eindelijk is het dan zover. De bouw van
het nieuwe gezondheidscentrum in de
Blaak is begonnen. Omdat de huisart-
senpraktijk van mevrouw de Kort en
mevrouw Lindhout meer ruimte nodig
heeft, zal op het gehele pand aan de
beeklaan een verdieping worden ge-
bouwd. De apotheek zal blijven zitten
waar die nu zit, maar zal waar nodig
vernieuwd worden. Op de eerste ver-
dieping komt de huisartsen de Kort en
Lindhout. Daarnaast zal ook de opvol-

ger van dokter Ooms, de heer Backx,
zijn intrek nemen op de verdieping.
Naast de apotheek komt podotherapie-
praktijk M. Vissers te zitten. De prikpost
zal terugkomen in de apotheek.
Om deze verbouwing mogelijk te
maken, zijn de apotheek en de huisart-
sen van de Beeklaan tijdelijk verhuisd
naar de eerste verdieping van de Saal
van Zwanenbergweg 1 te Tilburg. (oude
pand van Deloitte en Touch op indus-
trieterrein het Laar.)

De prikpost van Diagnostiek Brabant is
op dinsdag, woensdag en vrijdag van
8.00-10.00u aanwezig op deze tijdelijke
locatie. Op maandag en donderdag
kunt u voor het bloedprikken terecht bij
Osteopathiepraktijk van Eijck aan de
Amer.
Begin mei 2016 hopen we onze intrek
te nemen in ons vernieuwde pand aan
de Beeklaan 107.
Bereikbaarheid Saal van Zwanenberg-
weg 1:

Per auto/fiets vanaf de beeklaan;

Vertrek vanaf Beeklaan (A), sla na 350
m linksaf vaartlaan op. Volg deze weg.
Na 1,4 km rechtsaf Saal van Swanen-
bergweg op. Pand ligt direct aan de
rechterhand.(B) U kunt aan de achter-
zijde van het pand parkeren. De apo-
theek en huisartsen bevinden zich op
de eerste verdieping en zijn per lift be-
reikbaar.
Per bus:

Vanuit de Blaak: lijn 7, 14 minuten
lopen
Vanuit het Centrum: lijn 8 richting het
Laar, 2 minuten lopen.



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 secr. : j.w. wijsman reest 5 4630308
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” : y. van zeeland info@toneelverenigingkabaal.nl        06-41220248   
volkstuinver. “de kaaistoep” : h. verschuuren hanneke.verschuuren@gmail.com 4682822
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
whatsapp-groep de blaak                         beh.        :a. schraven                                        ad.schraven@home.nl
duurzame energie de Blaak                  voorz           :h. jager           aa of weerijs 42 4685019

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
pedicure de blaak : g.j. weigand dieze 15 06-21382280 
pedicure : marion knoop grevelingen 2 4637344
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
Aa of Weerijs 42, J.J. Jager Geul 1, F.J. Dekkers Wielingen 42, R. Schilder
Contactpersonen AED’s in de Blaak: Willem Bavinck: 06-53.89.2430; Erik Scholten: 06-54.91.7337
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Ik wens u sfeervolle Kerstdagen
Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar

Ik kan de toekomst niet voorspellen
Maar ik wil u toch vertellen
Als ik het voor het zeggen had 
Kwam er alleen liefde op uw pad.
Vrede en veiligheid ook in uw De Blaak.
Een gezond en gelukkig 2016, met 366 
mooie dagen!

Namens alle vrijwilligers van de Wijkraad,
Ruud Zuer, voorzitter

Bewonersvergadering
Woensdag 24 februari 2016 aanvang 19.30 uur in Hofstede 
De Blaak.
In deze jaarlijkse bijeenkomst legt de Wijkraad verantwoor-
ding af aan de bewoners en geeft hen tevens de gelegenheid 
hun bijdrage te leveren. Voorafgaande aan de vergadering zal 
aandacht worden besteed aan stadsbos 013 en onderhoud 
van ons bosgebied.

Driekoningen zingen
Woensdag 6 januari 2016 van 17.00 tot 18.00 uur in 
Hofstede De Blaak.
Een sfeervol feest voor de kinderen maar ook voor de 
ouders, groot ouders, ooms en tantes, eigenlijk voor 
iedereen die van kinderen houdt.
Met gratis consumptie voor eenieder.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 17 januari 2016 
van 14.00 tot 17.00 uur in 
Hofstede De Blaak.
Een goede gelegenheid om 
bij een drankje elkaar een 
goed 2016 te wensen en 
de contacten te versterken. 
Komt allen!!

Tip: Noteer alle data alvast
 in uw agenda!!
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