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Voorwoord

Hoewel de eerste winterse dagen er al weer opzitten vindt u in dit wijkblad ook nog een verslag van het straatfeest in het

Merkske. Mooi moment om terug te denken aan de heerlijke nazomer die we dit jaar gehad hebben.

Maar die winterse dagen luiden ook de feestdagen in. Sinterklaas is nog maar net het land uit of de kerstversiering wordt al

weer uit de mottenballen gehaald. Kerst zelf komt er nu snel aan. Waarschijnlijk bent u of uw dierbare al druk bezig met het

bedenken van het kerstmenu. En gaat u naar een restaurant? Dan vindt u in dit nummer een overweging van Jos hoe u dat

zéker niét moet doen.

Traditiegetrouw is het decembernummer altijd een boordevol nummer. Ik zal u dus niet langer van het lezen houden. Noteer

tijdens het lezen meteen alle data van evenementen en recepties in uw agenda. U mist dan niets de komende tijd!

Namens de volledige redactie wens ik u hele fijne feestdagen en een heel goed begin van 2017. Pas op met vuurwerk! 

René
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Driekoningen zingen in de Hofstede

Komen jullie ook?

6 januari om 17.00 uur

Wij nodigen jullie uit Driekoningen te komen zingen op vrijdag 6 januari om 17.00 uur in de Hofstede. Bij de kerststal wordt

eerst een mooie foto van jullie gemaakt. Daarna mogen alle groepen in de zaal van de Hofstede zingen 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 prijswinnaars bekend maken.

We hopen dat jullie, net als vorig jaar, in grote getale 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 wijkraad de Blaak

werkgroep Driekoningen zingen.

(wij bedanken onze sponsoren: Wijkraad, Snitz, Bloem en Meer, Jumbo, Hofstede de Blaak)

LEES VERDER OP DE ACHTERPAGINA

Een vrijstaand huis?



Uw voorzitter Ruud Zuer 

van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord

Het zal u direct zijn opgevallen dat het

decembernummer van uw Wijkblad aan

de achterzijde niet is voorzien van de

Kerst- en Nieuwjaarswens en de be-

langrijke data van de Wijkraad. Uw

Wijkraad moet bezuinigen en wil de gel-

den die beschikbaar zijn voor 2017 voor

een deel benutten voor onze jeugd.

In het afgelopen jaar 2016 hebben we

geen Koningsdag kunnen organiseren

en dat willen we in 2017 goedmaken

door een grote bijeenkomst op Ko-

ningsdag 27 april 2017. Daar is al een

werkgroep voor in het leven geroepen

die druk bezig is met de organisatie.

Maar om dat goed te kunnen doen is er,

naast de inzet van vele vrijwilligers, ook

geld nodig. Uiteraard zijn hiervoor ook

sponsors welkom maar als we er iets

goeds van willen maken voor u als wijk-

bewoner en onze kinderen dan moeten

we investeren. Als Wijkraad hebben we

dan ook het besluit genomen om de

Nieuwjaarsreceptie te laten vervallen,

enerzijds om de kosten te drukken

maar ook omdat degenen die we

meestal treffen op deze bijeenkomst el-

kaar al elders hebben ontmoet. Zeker in

de eerste weken van januari en ook

nog op de zondag zijn er al veel bijeen-

komsten.

U leest het zeker elders in dit blad,

maar het feest Driekoningen zingen op

vrijdag 6 januari 2017 gaat groots door

in de Hofstede en dat bij onze mooie

Kerststal. Het bestuur van de Wijkraad

nodigt u allen, maar ook de oma´s,

opa´s, tantes en ooms, van harte uit

voor dit prachtige evenement om te ge-

nieten van de vrolijke kinderen die

komen acteren. Dat is dan tevens de

ideale gelegenheid om elkaar het aller-

beste te wensen voor het jaar 2017. Als

voorzitter geniet ik al bij voorbaat van

de blije gezichten als ze de prijs heb-

ben gewonnen, maar ik geniet ook van

de vriendelijkheid waarmee de vrijwilli-

gers dit evenement tot een succes

maken. Dus kom met uw kinderen en

geniet met mij.

Nu ik het toch over de jeugd heb dan

kijk ik met plezier terug op de bijeen-

komst in de OBS De Blaak over het Pu-

berbrein. Ook als opa heb ik wat

opgestoken over het omgaan met mijn

toekomstige puber kleinkinderen (het

zal niet zo lang meer duren want de

eerste puber staat voor de deur). Maar

elders in het blad vindt u ook het ver-

slag van de bijeenkomst. Hierbij wil ik

de OBS De Blaak, de gemeente en de

GGD en alle hulptroepen danken voor

de vrijwillige medewerking.

De werkgroep Duurzame Energie De

Blaak is zo langzaamaan bekend door

de energiecafé's en heeft er ook on-

langs weer een georganiseerd. Daarbij

was het belangrijkste item uw centrale

verwarmingsketel. Er is gekeken naar

de toekomst, want het kan op een ge-

geven moment gebeuren dat er geen

gas meer beschikbaar is. Alternatieven

zijn besproken en informatie daarover

is verstrekt. De werkgroep heeft tevens

de taak op zich genomen om u te hel-

pen met energiebesparing, waarvoor

veel mogelijkheden bestaan. Maar u

kunt ook via de gemeente een beroep

doen op een energieadviseur en dat

kost u slechts € 15,00. Ga daarvoor

naar de website www.tilburg.nl/energie-

advies en maak een afspraak met de

adviseur. In onze wijk is Hans Jager de

adviseur die u op weg kan helpen.

Als Wijkraad moeten we op korte ter-

mijn verantwoording afleggen aan onze

wijkbewoners over het gevoerde beleid

en ons gaan richten op het jaar 2017

. Daarom willen wij u allen
uitnodigen voor de Bewo-
nersvergadering op woens-
dag 15 februari 2017 met
als starttijd 20.00 uur. 
De bijeenkomst wordt gehouden in Hof-

stede De Blaak en zal starten met infor-

matie over de viering van Koningsdag

2017 in de wijk. 

In 2017 is Koningsdag een heel bijzon-

dere voor Tilburg omdat in onze stad

het landelijke feest gevierd zal worden.

In De Blaak willen we daar zeker ook

op inspelen. Als u meer wilt weten over

het hoe en wat, kom dan naar de bij-

eenkomst.

Het jaar 2016 zit er bijna op, een jaar

waarin veel gebeurd is en nog gaande

is, met veel onzekerheden maar ook

met duidelijkheid. We weten nog niet

waar dit alles toe zal leiden en waarin

we in 2017 terecht komen. Het jaar

2017 is weer belangrijk voor onze lan-

delijke politiek. We mogen op 15 maart

2017 weer onze stem gaan uitbrengen

voor de Tweede Kamerverkiezing. De

laatste (vervroegde) verkiezing was op

12 september 2012.

Kerst- en Nieuwjaarswens 2016-2017
Een snel vervlogen jaar met veel leuke

momenten, maar ook met veel verdriet

onder de wereldbevolking.

Laten we het nieuwe jaar positief in-

stappen, met veel vertrouwen en hoop

op liefde en geluk voor u, voor ons en

voor iedereen.

Laten we hopen op een veilig verblijf in

ons land en onze mooie wijk De Blaak.

Wijkraad “De Blaak” wenst u 365 dagen

gevuld met warmte en licht, een nieuw

jaar vol geluk

Kerkstraat 15  |  5133 AJ  Riel  |  T. 013 - 518 1207  |  THUISINFIETSEN.NL

DE FIETSENZAAK VOOR DE BLAAK!
• Gratis ophaal/bezorgservice reparaties
•
• Gazelle, Batavus, Giant, Koga, Merida, 
 Stevens, idworx, etc.
•
•
• Rustig proefrijden op ons plein!

Volg ons op:
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Woonlandschap De Leyhoeve

Op 18 oktober bezochten we met 42

Blaakbewoners de Leyhoeve. In de Piz-

zeria Il Forno vonden we allemaal een

plaatsje en genoten we van koffie met

appelgebak terwijl locatiemanager de

heer Tromp Bakker ons over de Ley-

hoeve vertelde. Dat er behoefte was

aan een dergelijk concept bleek wel bij

de inschrijving: alle appartementen

waren al verhuurd toen op 1 oktober

2014 met de bouw werd begonnen. 

De Leyhoeve is zeker geen ontoegan-

kelijke zorginstelling, er komen dagelijks

zo'n 600 bezoekers. Alle appartementen

beschikken standaard over een badka-

mer, een complete keuken en in de

slaapkamer over een modern hoog-laag

kantelbaar bed, maar de rest van de in-

richting verzorgen bewoners zelf. In to-

taal zijn er 70 soorten appartementen. 

Er wonen in de Leyhoeve mensen van

zo'n 55 à 60 jaar, velen nog zeer vitaal

die alleen een appartement huren, maar

ook ouderen die lichte tot zware zorg

nodig hebben. Voor bewoners met de

hoogste zorgbehoefte zijn er zorgsuites

met gezamenlijke woonkamers. Anders

dan in veel zorgcentra zijn er geen "ge-

sloten afdelingen", maar wordt door de

bewoners gebruik gemaakt van een

slim horloge voor val- en dwaaldetectie. 

Al naar behoefte kunnen bewoners

tegen betaling gebruik maken van di-

verse services: schoonmaken, wassen,

strijken enz., maar ook van het zwem-

bad, de bibliotheek en diverse restau-

rants. Ze kunnen zich ook aansluiten bij

de vele clubs die er zijn, zoals de kook-

club, wijnclub, bridgeclub, cultuurclub,

fietsclub en zo meer. 

Na de koffie en de toespraak van de

heer Tromp Bakker kwam voor ons - ge-

splitst in twee groepen- het moment om

zelf een op dat moment onbewoond ap-

partement te bekijken. We beoordeel-

den samen het appartement, het

balkon, het uitzicht enz. voordat we

weer -veel wijzer geworden- naar onze

eigen woonsituatie vertrokken
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Nieuws uit de Kaaistoep

Natuurgebied Blaak-West, 
visie op het beheer nog steeds in
ontwikkeling 

In 2014 is er in dit wijkblad al eens inge-

gaan op de toekomstvisie en bijbeho-

rende beheer van natuurgebied

Blaak-West. Toen al werd door de be-

heerder op basis van vogeltelgegevens

geconstateerd dat de beoogde verho-

ging van de ‘biodiversiteit’ (soortenrijk-

dom) vooralsnog niet aan de

verwachtingen leek te voldoen. Weide-

vogels en vogels van het kleinschalige

landschap verdwenen of namen sterk in

aantal af; soorten van het half natuur-

lijke landschap kwamen er nauwelijks

voor in de plaats. 

Het afgelopen jaar is er ook naar de ve-

getatie-ontwikkeling van een aantal per-

celen gekeken. Daaruit blijkt dat er zich

ook daarin een aantal ongewenste ont-

wikkelingen voordoen (oa. verruiging,

pitrus-velden). Maar wat is in de natuur

ongewenst? De vraag die dan gesteld

moet worden luidt: wat zijn de potenties

(kansen) van het gebied en welke doe-

len stelt de terreineigenaar/beheerder

zich op basis daarvan voor het gebied.

De wensen en behoeften van de omge-

ving (bijv. van de gemeente Tilburg

en/of de bewoners van aangrenzende

woonwijk) spelen daarbij ook een rol.

Om daar intern nog weer eens duidelijk-

heid over te krijgen, zijn volgens de

laatste inzichten tav. ecologisch ge-

stuurd terreinbeheer, de potenties, doe-

len en beheerkeuzes nog eens op een

rijtje gezet. 

In dit artikel worden deze toegelicht. We

zijn benieuwd naar uw reacties.

Potenties en doelen 
Volgens oude kaarten en uit monde-

linge overlevering was het gebied van

de Blaak oorspronkelijk een erg nat

heide-moerasgebied met opslag van el-

zenbroekbossen gelegen aan de rand

van hoger gelegen met heide bedekte

of beboste zandgronden. Er was ten-

minste sprake van lokaal opkwellend

grondwater. Het laaggelegen gebied

van de Blaak is begin vorige eeuw ont-

gonnen tot vochtige hooilanden, later

ook beweid. De restanten van de paral-

lel lopende ontwateringssloten zijn nu

nog steeds zichtbaar in het veld. Langs

de slootkanten ontwikkelden zich elzen-

singels. Later heeft men ook andere

houtsoorten aangeplant. 

De gronden in de Blaak zijn van nature

niet echt voedselarm, want er zit (plaat-

selijk) veel leem in het bodemprofiel.

Het daaropvolgende landbouwkundig

gebruik heeft het gebied nog voedselrij-

ker gemaakt. 

Eind vorige eeuw, toen de gronden in

Blaak-West in bezit kwamen van de

TWM, heeft men op basis van de toen-

malige inzichten mbt natuurbeheer ge-

kozen voor het herstel van een

kleinschalig, halfopen, natuurlijk land-

schap. De gedachte in natuurbescher-

mingsland was toen dat begrazing met

halfwilde runderen de natuurlijke ver-

bossing van het gebied zou tegengaan

en dat de grazers het gebied voldoende

open zou houden. Inmiddels weten we

uit ervaring dat dat niet het geval is. De

begrazing door runderen is wel zinvol

om microstructuur in de vegetatie aan te

brengen, ze bevorderen het transport

van voedingsstoffen door het terrein en

zorgen voor de verspreiding van zaden

door het gebied. Maar ze houden de

Door:

Guido Stooker

KNNV-afd.Tilburg
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spontane verbossing van het gebied

niet tegen. Alleen bij een zeer hoge vee-

bezetting lukt dat, maar in een vrij voed-

selrijk gebied als de Blaak-West van

een dergelijk geringe omvang gaat dat

ten koste van andere flora- en fauna-

waarden.

Doelstelling scherper geformuleerd
Een terugkeer naar het oude natuurlijke

landschap en de oorspronkelijke natuur

is vanwege de onomkeerbare verande-

ringen in bodem en waterhuishouding

eigenlijk niet meer mogelijk. De keuze

voor het ‘restaureren’ van het open ont-

ginningslandschap, dus het cultuurland-

schap van hooi- en weilanden van de

vorige eeuw, daarentegen wèl. Met het

gedeeltelijk kopiëren van het traditionele

boerenbeheer kunnen we de openheid

van het gebied en de natuurwaarden die

bij een dergelijk boerenlandschap

horen, beter realiseren. Dat houdt overi-

gens niet in dat een spontane ontwikke-

ling van het gebied geheel verlaten

moet worden. Het betekent wèl dat de

doelstelling gedeeltelijk herzien en wat

scherper geformuleerd moet worden.

Vanwege de potenties vanuit de huidige

waterhuishouding en bodemkundige

kenmerken van het gebied èn de gewij-

zigde inzichten in ecologisch gebaseerd

terreinbeheer is de doelstelling voor de

Blaak-West op onderdelen herschreven.

Daarbij hebben de recentelijke ideeën

vanuit de Stadsbos013-visie en de lig-

ging van het gebied direct grenzend aan

een woonwijk nadrukkelijk meege-

speeld. 

Gekozen is voor een meer open en cul-

tuurlijk (boeren-)landschap met plaatse-

lijk accenten op een spontane

ontwikkeling. Gestreefd wordt naar een

meer open tot plaatselijk halfopen land-

schap met elzensingels(hakhout) òf na-

tuurlijke opslag. De keuze waar, welk

type landschap wordt nagestreefd is

vastgelegd in drie deelgebieden. In het

oostelijke deel bij de Calvense Bosloop

is gekozen voor het oude boerenland-

schap met sloten, poelen en hakhout.

Het meest centrale deel  (Weteringlaan)

moet vooral open blijven. Hier zullen

een aantal bomen en elzenopslag om-

gevormd worden naar hakhout. Het

westelijk deel bij de Vierbanse Gantel

krijgt meer natuurlijke accenten, dwz.

dat hier gekozen wordt voor een meer

spontane ontwikkeling. Dit gedeelte

sluit qua natuuraccenten beter aan bij

de Kaaistoep aan de overzijde van het

Bels-lijntje. 

Wijzigingen in het beheer
U heeft misschien gemerkt dat de afge-

lopen zomer al het aantal Hooglanders

met de helft is verminderd. Maar het

gebied blijft begraasd worden door

deze populaire grazers, maar dan met

een lagere intensiteit en ook niet meer

overal gedurende het gehele jaar. Het

aantal runderen zal mogelijk ook fluctu-

eren, afhankelijk van hoe het gebied

zich ontwikkeld. Aanvullend op het be-

grazingsbeheer zal er jaarlijks ge-

maaid/gehooid moeten worden. De

natte graslanden waar sterke verruiging

met pitrus voorkomt (met name in het

noordoosten) of waar erg veel bosop-

slag plaatsvindt (met name in het open

centrale gedeelte) komen daarvoor in

aanmerking. Dat betekent dat er gras-

landen gehooid zullen worden. Daarna

kunnen de Hooglanders de nagroei af-

vreten. In het centrale gedeelte worden

om het gebied open te houden de be-

graasde graslanden in het najaar ge-

maaid om de verruiging en bosopslag

terug te dringen. In het westelijke deel

wordt definitieve bosvorming tegenge-

gaan. De huidige bomenrijen zullen me-

rendeels, zoals ook al in 2014

aangegeven, worden omgevormd naar

hakhout. Door extensief beheer wordt

spontane verruiging bevorderd.

een Twee-onder-één-kap?

LEES VERDER OP DE ACHTERPAGINA

Deze Els is afgezaagd en

groeit nu verder als hakhout
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Sportvereniging “De Blaak”

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon Tel.nr.
dinsdag 19.00 - 20.00 uur zumba dames Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

22.00 - 23.00 uur zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters 463.98.62

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 Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

21.00 - 22.30 uur volleybal volwassenen Gerard de Burger 463.32.95

donderdag 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

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. 

Begin het nieuwe jaar sportief; kom sporten bij SV de Blaak!
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Een korte impressie van onze zaalsporten. 
Wilt u in 2017 ook dichtbij huis in uw eigen wijk sporten, kijk dan even op onze website of kom gewoon een paar keer

geheel vrijblijvend aan een sportonderdeel meedoen! Bel of email ons even.
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Grebbe 40, 5032 RT  Tilburg

tel.: 013 - 4675632 

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

Openin    
e - Vs op maatPC’

o       o: 18:30 - 22:00, Do t/m Z   Wngstijden Ma t/m W
  er ud  oop - Onderhoerk

a 13:00 - 17:00 0 - 22:00, Do t/m Z
aties - (Thuisepar - R

 0 - 17:00
)netwerk - Advies  is

omputero srrs
06 50 601 127
013 467 12 65

et.nlinfo@oz
et.nl.ozwww

5032 XT Tilburg
eteringlaan 124W

Sinterklaas en Kerst op bs de
Borne 

… van ‘Circus de Borne’ tot ‘de
lichtjestocht’

Vanaf de start van dit schooljaar zijn er

veel leuke dingen gebeurd op onze

school. Eind oktober hebben we het 1e

kernconcept ‘Binding’ samen met de

kinderen afgesloten. Inmiddels zijn de

meeste kinderen gewend aan de

nieuwe inrichting en onze nieuwe werk-

wijze. Rondom de herfstvakantie waren

ook de eerste ouder-kind gesprekken.

We krijgen van veel ouders en kinderen

terug dat zij deze nieuwe gespreksvorm

bijzonder prettig vinden. Het kind staat

centraal en mag in het gesprek vertellen

waar hij/zij aan gewerkt heeft in de af-

gelopen periode. Kind, ouder en leer-

kracht bespreken samen wat de doelen

zijn voor volgende periode. De portfolio-

map is daarbij een belangrijke leidraad.

Kernconcept Macht en Regels
Na de herfstvakantie zijn we gestart met

het kernconcept ‘Macht en regels’. Ook

hier zagen we ook hele mooie dingen.

Leerlingen van unit 2 kregen een inspi-

rerende workshop dag van 1e en 2e

jaars studenten van de Academie voor

Beeldende Vorming. Tijdens verschil-

lende activiteiten werkten zij aan het

kernconcept 'Macht en Regels'. Een

dag vol creativiteit, inspiratie en enorme

betrokkenheid. Van het maken van je

eigen ideale planeet tot dieren met su-

perkrachten; niets was te gek.  Een an-

dere thuisgroep bracht een bezoek aan

het gemeentehuis of had een workshop

van een forensisch inspecteur met een

echt sporenonderzoek. De leerlingen

van unit 4 volgden de Amerikaanse ver-

kiezingen. Hierdoor komt de wereld

echt in de school. De kinderen krijgen

de ruimte om zich in te leven in het on-

derwerp en dat is wat wij voor ogen

hebben met betekenisvol onderwijs.

Sinterklaas en Circus de Borne
Sinterklaas is weer vertrokken naar het

zonnige Spanje, maar heeft eerst

samen met onze kinderen zijn verjaar-

dag gevierd. Door de fantastische inzet

van ouders van de OV en leerkrachten

was onze aula feestelijk versierd en

omgetoverd tot ‘Circus de Borne’. Na-

tuurlijk hebben de kinderen van unit 1

en 2 hun schoentje gezet op school en

samen met de Muziekpiet gezellig lied-
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jes gezongen. Als beloning kregen ze

wat lekkers in hun schoen. Helaas had

de Muziekpiet verdrietig nieuws. Omdat

een van de acrobatenpietjes had zijn

been gebroken, kon het circus mis-

schien niet doorgaan. 

Maandag 5 december kwam Sinter-

klaas zijn verjaardag vieren samen met

de kinderen van unit 1 en 2. Gelukkig

kon de circusvoorstelling gewoon door-

gaan door de geweldige acrobaatjes uit

unit 1 en 2 en juf Monique had toch nog

een echte circusartiest kunnen regelen.

De kinderen van unit 1 hebben de Sint

een prachtig cadeau aangeboden.

Samen met LIO stagiair meneer Tom

hebben zij met een green-screen’ een

videoclip en prachtige filmpjes gemaakt.

Ongelooflijk hoe onze kleine pietjes zin-

gen en dansen, op het dak acrobati-

sche toeren uithalen en pakjes in de

schoorsteen gooien! Sinterklaas ging

natuurlijk ook nog even op bezoek bij

alle thuisgroepen van unit 3 en 4. Wat

hadden zij weer prachtige en creatieve

surprises voor elkaar gemaakt!

Kerst lichtjestocht
Tijdens de kerstviering op donderdag 22

december lopen we samen met de kin-

deren een prachtige lichtjestocht door

de wijk. Op een aantal plaatsen langs

de route wordt door onze stagiaires het

Kerst verhaal uitgebeeld en zingen we

samen kerstliedjes. Na de lichtjestocht

is er op ons schoolplein een gezellig sa-

menzijn in Kerstsfeer. Terwijl ouders,

kinderen en team van de Borne kunnen

genieten van een warm drankje en wat

lekkers spreken de kinderen van iedere

unit samen hún kerstwens uit.

Fijne feestdagen en 
’n liefdevol en gelukkig 2017!!

kinderen & team bs de Bornee

Een appartement... of in een rij?

LEES VERDER OP DE ACHTERPAGINA

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

Oppasadres gezocht

Hallo beste lezers, 

Mijn naam is Merle, ik ben 16 jaar oud en op zoek naar nog

een leuk oppasadres. 

Bent of kent u iemand die nog een gezellige oppas nodig

heeft, neem dan vooral even contact met mij op via het

nummer 06-48115497 om even gezellig kennis te kunnen

maken.

Ik hoop tot snel!

Merle van Ree
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obs de Blaak
Eurekaklas
Met de start van dit schooljaar zijn we

weer begonnen met Eureka. Dit jaar

hebben we voor een iets andere opzet

gekozen. Er zijn leerlingen die iedere

week komen en er zijn leerlingen die

om de week komen. 

De leerlingen die iedere week komen,

krijgen vooral opdrachten die zijn toege-

spitst op de executieve vaardigheden.

Zo hebben zij standaard het vak “leren

leren” op het programma staan en zijn

actief bezig met het werken aan de

eigen leerdoelen. Daarnaast is er

ruimte voor verrijking en verdieping.

Er zijn twee groepen die om de week

komen. De ene week komen er kinde-

ren uit de groepen 4-5 en de andere

week kinderen uit de groepen 6-7-8.

Het aanbod is hier vooral gericht op

verdieping en verrijking. Zo zijn we bij

de middenbouw gestart met het thema

heelal en zijn de kinderen onder andere

bezig met een eigen onderzoeksvraag.

In de bovenbouw zijn de leerlingen

bezig met het project Leonardo da Vinci

en daarnaast zijn zij een echt onder-

zoek aan het doen waarbij ze daadwer-

kelijk een onderzoek gaan uitvoeren en

hiervan verslag gaan uitbrengen. Hierbij

wordt gebruik gemaakt van de methode

van het wetenschapsknooppunt van de

universiteit van Utrecht.

Kinderboekenweek
Dit jaar heeft OBS de Blaak het project

en de Kinderboekenweek gecombi-

neerd. Dit houdt in dat de 3 weken voor

de herfstvakantie in het teken stonden

van het thema: “Voor altijd jong, opa en

oma”. Op de dag dat het thema van

start ging, waren de leerkrachten als

leerkrachten van vroeger verkleed en

hebben de leerlingen tot de kleine

pauze les gehad op de manier waarop

dit vroeger ook gebeurde. Dat hield in

dat de leerlingen in rijen naar binnen

moesten bij het horen van de schoolbel,

in rijtjes moesten zitten en rijtjes moes-

ten opdreunen, de jongens gingen gym-

men en de meisjes handwerken etc. De

dag werd afgesloten met een interac-

tieve theatervoorstelling.

Tijdens het thema hebben we veel acti-

viteiten ondernomen. Zo hebben we

onder andere een boekenruilbeurs

gehad en daarnaast hebben we een

samenwerking gehad met zorgcentrum

't Laar en de Heykant. De leerlingen

van de Blaak hadden vieringen voorbe-

reid en zijn deze gaan uitvoeren op de

zorgcentra. Dit was een groot succes.

Kleuteruniversiteit: Project herfst
met heel veel Engelse woordjes. 
De eerste twee weken van november

hebben we met de kleuters gewerkt

aan het project herfst. Dit jaar hebben

we niet alleen in het Nederlands van

alles over de herfst geleerd, maar ook

in het Engels. We hebben daarvoor het

project van de kleuteruniversiteit ge-

bruikt.  

De kinderen hebben allerlei woorden

m.b.t. de herfst in het Engels geleerd,

en natuurlijk ook Engelse liedjes en

versjes. We hebben een bewegingsver-

haal gedaan, waarbij de leerkracht ver-

telde wat de kinderen uit mochten

beelden. Dit was een bewegingsles in

de speelzaal, waarbij alleen Engels

werd gesproken. ( Get your umbrella

out. Take your raincoat off. Where are

your rain boots? Put your raincoat on.

Stump in the puddle…..) Ook hebben

we Engelse bingo gespeeld, waarmee

je een klein prijsje kon winnen. Tijdens

de twee projectweken zijn niet alleen

herfstwoorden aan bod gekomen, ook

hebben de kinderen leren tellen, de

dagen van de week geleerd en hebben

ze de kleuren en vormen geleerd, dit ui-

teraard allemaal in het Engels. Iedere

dag is er tijd besteed aan het project,

waardoor de verschillende woorden

ook vaak herhaald werden. Het is on-

gelooflijk, hoe snel de kleuters de En-
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gelse woorden oppikten en zelf ook gin-

gen gebruiken. 

Het zijn twee leerzame maar vooral ook

heel gezellige weken geweest, die we

afgesloten hebben met een herfstwan-

deling in het wandelbos. De kleuters

kregen als opdracht mee om de bege-

leider van hun groepje de Engelse

woorden te leren van alles wat ze in het

bos tegen kwamen en waarvan ze het

Engelse woord hadden geleerd. Het

was namelijk in de dagen voor de wan-

deling al wel gebleken dat lang niet alle

papa's en mama's al zoveel herfstwoor-

den kenden als de kleuters inmiddels

geleerd hadden! Het was heel grappig,

om te horen hoe de kleuters hun papa

of mama vertelden, dat de paddenstoel

a toadstool was, of hun regenlaarzen,

rain boots. De juf was ook reuzetrots op

een paar kleuters die haar kwamen ver-

tellen dat ze sweet chestnuts gevonden

Aanmelden nieuwe leerlingen  
Wilt u informatie over onze school, dan

kunt u altijd naar school bellen of mailen

om een afspraak te maken voor een ge-

sprek en een rondleiding met onze 

directeur Remko Meeuwsen.  

Tel. 013-4689466

Mail: 

remko.meeuwsen@opmaat-scholen.nl

Team obs de Blaak wenst

u hele fijne kerstdagen en

een heel goed 2017

hadden, oftewel tamme kastanjes. Na

het wandelen en spelen in de speeltuin

zijn we naar een groot open veld in het

bos gegaan, waar speciaal voor ons

wel 100 paddenstoelen klaar stonden.

De hoeden van de paddenstoelen

mochten we lekker opeten, want ze

waren gemaakt van heerlijke eierkoe-

ken, die we gekregen hadden van bak-

kerij Kriellaars, waarvoor heel hartelijk

bedankt!!! 

Kabaal

“Onze repetities zijn in volle gang. Enthousiast zijn we weer

aan de slag gegaan met onze regisseur Liejan Kolsters. Zet

10,11 of 12 mei 2017 alvast in de agenda, want dan zijn de

uitvoeringen van ons nieuwe stuk: de geschiedenis van de

familie Avenier, deel 1 (de ontdekking van de wereld) en

deel 2 (de ontdekking van de ziel), van schrijfster Maria

Goos! 

Ook nog een oproep: Bent u een decorbouwer of bent u erg

handig en wilt u zich uitleven op een echt toneeldecor, of

kent u iemand die dit leuk zou vinden, dan horen we dit

graag! U kunt een mail sturen aan info@toneelvereniging-
kabaal.nl. 
Ook als u graag onze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u

een bericht sturen naar dit mailadres.

Kunstroute

Op 18 juni wordt voor de 4e keer de Kunstroute de Blaak-

Zorgvlied georganiseerd. Kunstenaars uit de wijken de

Blaak en Zorgvlied worden in de gelegenheid gesteld om

die dag, in hun eigen huis, tuin of atelier, de door hen ge-

maakte kunstwerken te exposeren. Daarom roepen we kun-

stenaars uit de Blaak en Zorgvlied op om zich aan te

melden, om op deze dag mee te doen aan deze wijkactivi-

teiten. Dus, maakt u beelden, objecten, keramiek, foto's of

doet u aan muziek, zang of dans en wilt u dat met kunstlief-

hebbers delen, meldt u zich dan aan bij de organisatie.

De Blaak:  Henk de Beer, henk@zorgt.nl.
Zorgvliet:  Annemarieke Hofman, 

annemarieke.hofman@gmail.com.
Websitebeheer; Monique Rongen, mona.lisa@home.nl
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Op 3 november 2016 vond er in OBS

De Blaak een interessante bijeenkomst

met theater plaats voor ouders, opvoe-

ders en iedereen die met jongeren te

maken heeft.

De avond werd georganiseerd door

Wijkraad De Blaak in samenwerking

met de beide basisscholen, GGD, Ge-

meente Tilburg en Helder Theater. 

Er  waren 56 geïnteresseerden  die een

interessant en leerzaam programma

voorgeschoteld kregen.

De avond werd geopend door Ruud

Zuer, voorzitter van de wijkraad die

allen hartelijk welkom heette. Hij

maakte van de gelegenheid gebruik om

de aanwezigen te informeren over de

wijkraad en hen uit te nodigen zich via

de website in te schrijven voor de

nieuwsbrief.

Celine Lecluse, medewerker van de

GGD, leidde ons verder door het pro-

gramma. Dat was een afwisseling van

interactief theater, waarbij na elke act

een toelichting volgde door Celine.

De onderwerpen die aan bod kwamen

waren;

• Sociale ontwikkeling.

• Slapen, mobiel mee naar bed.

• Sociale media.

• Lichamelijke ontwikkelingen.

• Seksuele voorlichting.

• Cognitieve ontwikkeling.

• Grenzen stellen.

• Alcoholgebruik.

De spelers van Helder Theater speel-

den de scenes op ludieke en soms hu-

moristische wijze, waarbij de

onderwerpen goed aan bod kwamen.

De interactie met de zaal was ook

prima. En daarna volgden de leerzame

toelichtingen door Celine.

Er was voldoende ruimte om vragen te

stellen. Er was een jeugdverpleegkun-

dige aanwezig die ook mee vragen kon

beantwoorden.

Afsluitend werd de aanwezigen ge-

vraagd een evaluatieformulier in te vul-

len en kon men desgewenst

documentatiemateriaal meenemen. 

We kijken terug op een interessante en

leerzame avond

door:

Nelly van der Bijl

ambassadeur Zorg, WMO en 

ouderennetwerk wijkraad De Blaak

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE
SENIORENACTIVITEITEN IN DE

BLAAK?

Mail dan uw e-mailadres en 

eventueel overige adresgegevens 

naar: ko@wijkraaddeblaak.nl

HUIS TE KOOP

In voor jaar 2017 gaat ons 

vrijstaande huis Delmerweide (5slk

en 2 badk) met zwembad in de ver-

koop via Funda. Iemand in de Blaak

nu reeds interesse ? celinaonge-

nae@gmail.com
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Kom dan eens langs op de inloop
van de Vriendschapsbank. Wij zijn
iedere  woensdagochtend open  tus-
sen 10 en 12 uur in sportcafé de
Blaak. U kunt daar onder het genot

van een kopje koffie kennismaken met

anderen, en u opgeven voor allerlei ac-

tiviteiten. 

Drempelvrees? Is niet nodig, want u

wordt warm onthaald door onze gast-

vrouwen.

Besluit u lid te worden van de Vriend-

schapsbank, dan krijgt u een uitgebrei-

der kennismakingsgesprek waarbij we

samen met u bespreken waar uw be-

hoeftes liggen. Persoonlijke aandacht

staat bij de Vriendschapsbank hoog in

het vaandel.  

De Vriendschapsbank is een stedelijk

project en telt inmiddels meer dan 300

leden. Ook in de Reeshof en Oud-

Noord zijn inlopen. De deelnemers ont-

moeten elkaar ook tijdens tal van

activiteiten. Zo is er een film-, wandel-,

fiets- en uit eten club. Heeft u zelf een

www.kinderstadtilburg.nl/grebbe 
tel: 013-4634260         013-el:t

datsrednik.www
 -4634260

e bberg/ln.grublit
 

liefhebberij en wilt u dit graag delen met

anderen? Ook hierin is van alles moge-

lijk.

Interesse of vragen? Neem dan contact

op met Annemarie Vermeulen van Con-

tourdeTwern via tel: 013-542 1664 of

06-451 33 696 of annemarievermeu-

len@contourdetwern.nl. 

Inloop Vriendschapsbank in sportcafé

de Blaak, Grebbe 63: elke woensdag

van 10:00 tot 12:00 uur.

Op zoek naar gezelligheid en vriendschap?

Veteranen en (oud) militairen zijn welkom op Nieuw-

jaarsbijeenkomst Bond van Wapenbroeders

Op zaterdagmiddag 14 januari 2017
organiseert de Afdeling Midden-Bra-
bant van de Bond van Wapenbroe-
ders een Nieuwjaarsbijeenkomst in
gebouw ‘Levensbouw’ aan de Melis
Stokestraat 40 in Tilburg. 
Tijdens deze bijeenkomst, die om 14.00

uur begint, worden veteranen en (oud)

militairen uit Tilburg en omgeving in de

gelegenheid gesteld om elkaar te ont-

moeten en het allerbeste voor het

nieuwe jaar te wensen. 

Na de Nieuwjaarsboodschap van de

voorzitter zal gezamenlijk een toost

worden uitgebracht op het nieuwe jaar.

Verder kunnen de aanwezigen die mid-

dag deelnemen aan een loterij, waarbij

leuke prijzen zijn te winnen. Maar bo-

venal kunnen contacten worden  gelegd

met andere veteranen en (oud) militai-

ren. Ervaringen, opgedaan tijdens mis-

sies of diensttijd, kunnen worden

uitgewisseld. Dit is dan ook één van de

doelstellingen van de Bond van Wapen-

broeders. 

Verder organiseren de wapenbroeders

maandelijks een bijeenkomst in ‘Le-

vensbouw, waarbij regelmatig een le-

zing wordt gehouden. Naast het

organiseren en bezoeken van herden-

kingen houden de wapenbroeders ook

enkele keren per jaar een excursie. Bij

al die activiteiten en zeker bij de Nieuw-

jaarsbijeenkomst op 14 januari, zijn ve-

teranen en (oud) militairen met hun

partner van harte welkom. 

De entree, de koffie en een consumptie

zijn gratis. 
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Workshop voor ouderen die zelf-

standig wonen weer groot succes

Het is een regenachtige maandagmid-

dag. De Pauluszaal van de Petrus Pau-

lus kerk  in Tilburg stroomt vol. Men

komt voor een workshop van het Rode

Kruis Tilburg over risico’s in en rondom

huis. Een gratis workshop speciaal voor

ouderen, die (semi) zelfstandig wonen.

“Een groeiende groep” zegt de vrijwilli-

ger van het Rode Kruis Tilburg. “Men-

sen blijven tegenwoordig tot op hoge

leeftijd op zichzelf wonen. Het is be-

langrijk dat ze voor zichzelf kunnen zor-

gen.” De aanwezigen zijn enthousiast.

Toos (85): “Normaal moeten we geven

aan het Rode Kruis, nu komen jullie iets

brengen.” De vrijwilliger reageert: “We

doen ook ontzettend veel in eigen

land.”

Zelfredzaamheid
De workshop benadrukt zelfredzaam-

heid. Toos , zelfstandig wonend, onder-

kent dit. Ze is nog kwiek. “Ik rijd zelf

nog naar Amsterdam om mijn dochter

te bezoeken” zegt ze trots. “Mijn kinde-

ren wonen niet in de buurt. Ik ben op

mezelf aangewezen. Daarom volg ik

deze workshop.”

Wil van de Akker noemt zichzelf met 72

jaar één van de jongste aanwezigen.

We hebben het over de risico’s van in-

ternet en e-mail. “Het gaat tegenwoor-

dig allemaal zo snel.  Je overziet het

niet meer. Dat is beangstigend.” Dat ge-

voel is begrijpelijk. 

Wanneer de organisatoren uitleggen,

dat een smartphone tegenwoordig on-

ontbeerlijk is, blijkt dat niet iedereen er

één heeft of er behoorlijk mee overweg

kan. Tijdens de koffiepauze verzamelen

een handjevol mensen zich, die willen

zien waar de zaklampfunctie op de

smartphone te vinden is. De conclusie

is duidelijk: zelfredzaamheid van oude-

ren in een snel veranderende wereld

verdient terecht een steuntje in de rug.

Voor meer informatie over deze work-

shop kunt u contact opnemen met het

Rode Kruis Tilburg: 013 – 5425163 of

info@rodekruistilburg.nl

Dit schooljaar is het Mill-Hillcollege
gestart met Team-X, een bijzonder
onderwijs-vernieuwend project. Een
groep brugklassers krijgt op een an-
dere manier les binnen de muren van
het Mill-Hill. Inmiddels draait Team-X
al enkele maanden en vertelt één van
de coaches over de eerste ervarin-
gen met dit unieke onderwijsconcept.

Dit schooljaar is het Mill-Hillcollege be-

gonnen met Team-X, een onderwijs-

vorm waarbij de leerling en zijn talenten

centraal staan. Team-X staat voor con-

textrijk onderwijs, grote keuzevrijheid en

een hoge mate van gepersonaliseerd

leren. Het leren vindt plaats in een con-

textrijke omgeving; de buitenwereld

wordt bewust betrokken bij het leerpro-

ces. Alle traditionele schoolvakken

komen gedurende het schooljaar onge-

merkt voorbij. 

Monique Kleijn is één van de coaches

van Team-X. Ze vertelt dat alle betrok-

kenen enorm enthousiast van start zijn

gegaan: “Een enkeling is nog op zoek,

maar de meeste leerlingen hebben hun

weg gevonden binnen Team-X. We

doen ontzettend veel leuke dingen. Re-

gelmatig komt het voor dat een leerling

zo lekker bezig is met een opdracht, dat

hij of zij vraagt of ze in de pauze door

mogen werken. De leerlingen zijn écht

heel enthousiast!”. 

Het onderwijs binnen Team-X is georga-

niseerd binnen een thema, bijvoorbeeld

Op Reis. Binnen dit thema bestaan er

twee hoofdwegen: Cultuur en Organisa-

torisch. Verder zijn er subtopics, zoals

Migratie, Vervoer, Eetgewoonten en Be-

taalmiddelen. Iedere leerling is met alle

onderwerpen bezig, maar kiest zijn of

haar eigen opdracht. “Doordat de leer-

lingen zelf keuzes maken, voelt het al-

tijd goed. Het is de bedoeling dat ze zelf

de diepte in gaan bij het maken van de

opdrachten. Sommige leerlingen kiezen

hier heel bewust voor, anderen hebben

daar wat meer begeleiding van de coa-

ches bij nodig. Leerlingen zijn ook heel

behulpzaam naar elkaar toe, waardoor

de docenten echt een coachende rol op

zich kunnen nemen. Leerlingen zoeken

veel dingen zelf uit. Ze moesten een

keer een infographic maken over de ac-

tuele vluchtelingenstroom in Europa.

Niet iedereen wist precies wat een info-

graphic was, maar dat gaan ze dan zelf

uitvogelen: Wat spreekt me aan en hoe

moet ik dat maken?”, aldus Monique. 

Leerlingen zijn vrij om te gaan en staan

waar ze willen bij Team-X. Regelmatig

gaan ze de school uit om buitenshuis

leerervaringen op te doen. Zo zijn leer-

lingen binnen het thema Betaalmiddelen

op bezoek geweest bij een bank en bij

Eetgewoonten hebben ze diverse res-

taurants bezocht om de eigenaren te in-

terviewen. “Bij het thema Vervoer

hebben leerlingen onderzocht of het

sneller was om ergens met de buurtbus

of de fiets naartoe te gaan. Ze hebben

zelf geregeld dat ze mee mochten met

de bus, maar vergaten om op het

knopje te drukken toen ze onderweg

waren. Toen stonden ze ineens kilome-

ters verderop in Riel!”, vertelt Monique

lachend. Bij een andere opdracht moes-

ten leerlingen een Engelstalig filmpje

maken om toeristen naar Brabant te

trekken. “Leerlingen hebben toen bij

Willem II gefilmd en konden een trainer

interviewen. Ook hebben ze de kunste-

naar Rob van Trier geïnterviewd en

mochten ze binnenkijken bij Villa

Blanca. De leerlingen kwamen helemaal

enthousiast terug en vonden het te gek!

Je leert bij Team-X echt andere dingen,

die heel waardevol zijn: veel zelf ont-

dekken, onderzoek doen, mensen be-

naderen, presentaties geven, feedback

geven en ontvangen... een leerling leert

bij Team-X zo ontzettend veel!” 

‘Je leert bij Team-X echt andere dingen, die heel waardevol zijn’ 
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Snoeien bosstrook Dongepad

De gemeente Tilburg gaat in januari
de bosstrook aan het Dongepad
snoeien. Het doel van deze snoeiac-
tie is de veiligheid te waarborgen
voor de gebruikers van het Donge-
pad en de overlast voor aanwonen-
den te beperken. Vanwege
bezuinigingen in het verleden is een
achterstand in het onderhoud ont-
staan. 

Wat houdt de snoeiactie in

- het snoeien van alle dode takken uit

de bomen; 

- het verwijderen van dode bomen,

dode onder begroeiing, overhangende-

en overlast gevende takken boven erf-

grenzen;

-  het verwijderen van houtig opschot

zoals vlierstruiken, Amerikaanse vogel-

kers, populieren- en iepen opschot;

- het vrij zetten van beeld bepalende

bomen, lantaarnpalen en trafohuisjes;

- het rooien van enkele grote Ameri-

kaanse eiken (exoten), omdat deze

bomen de beeldbepalende inlandse

eiken verdringen;

- het verwijderen van opstanden van

acacia en van bamboe;

- het rooien van kastanjebomen met

bloedingsziekte

Flora en fauna

Voorafgaand aan deze snoeiactie wordt

een quick scan uitgevoerd om een

beeld te krijgen van beschermde soor-

ten in het te onderhouden gebied. Zijn

die er, dan is er een wettelijke zorgplicht

om maatregelen te nemen. Dit kan be-

tekenen dat een geplande rooiactie niet

uitgevoerd wordt, omdat er een vleer-

muis in de boom woont.

Communicatie naar aanwonenden

Om de overlast tot een minimum te be-

perken wordt het werk in deelgebieden

uitgevoerd. De aanwonenden krijgen

voor de start bericht over de planning.

Hierbij krijgen zij ook de gelegenheid

om wensen of vormen van overlast in

beeld te brengen. Als het mogelijk is in

de snoeiactie dan worden deze meege-

nomen. Hierbij moet u er rekening mee

houden dat beeldbepalende bomen de

ruimte krijgen en zeker niet lager ge-

snoeid worden. Het werk wordt in ja-

nuari vanaf de Baroniebaan opgestart

en stapsgewijs afgewerkt.

uw

huis of bedrijf

in

vogelvlucht

Voor informatie, mogelijkheden en 
prijzen kunt u contact opnemen met

HD ontwerp
info@hdontwerp.nl

013-4691810
06 51 91 69 63 

HD ontwerp • Vlettevaart 19 • 5032 BK • Tilburg

Oók voor logo-ontwikkeling • 
huisstijlen • en alle overige vormgeving

Advertentie

Een vriendelijk verzoek
De Blaak is een mooie en groene wijk.

Veel groen in de wijk is particulier bezit.

Mooie voortuinen met bomen en strui-

ken geven de wijk een groene uitstra-

ling. Soms zijn bomen en struiken zo

uitgegroeid dat ze over het trottoir han-

gen en hinderlijk zijn. Zeker als het trot-

toir smal is krijgen voetgangers takken

in het gezicht of tegen de kleding. Voor

bewoners die slecht ter been zijn of

minder goed zien is het zelfs gevaarlijk.

We verzoeken u daarom ervoor te zor-

gen dat takken van bomen en struiken

uit uw tuin niet over het trottoir hangen.

Uw mede-wijkbewoners zullen dit waar-

deren.

Melden bij de Gemeente Tilburg

Verlichting in uw straat kapot? Is uw

container niet geleegd? Zwerfvuil? Ver-

stopte riolering in de straat? Losse te-

gels? Een omgewaaide boom? Andere

meldingen of tips over uw buurt? Maak

een melding. Kleine gebreken in de

buurt verhelpt de gemeente vaak snel.

In dat geval krijgt u geen bericht. Duurt

het langer, dan wordt u op de hoogte

gehouden. 

- Internet 

www.tilburg.nl/centraalmeldpunt.

Telefoon: 14013 (maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 18.00 uur).

Als u een smartphone heeft kunt u snel

en eenvoudig een melding maken met

de BuitenBeter app. Download de gratis

app op uw smartphone en registreer

uzelf eenmalig. Uw meldingen komen

rechtstreeks bij de gemeente binnen.

Foto's kunnen eenvoudig worden mee-

gestuurd.
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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

Neem dan eens contact op met Dennis van Gils.
Hij kan u electrotechnisch optimaal adviseren over o.a.

uw verbouwing, een verlichtingsplan, tuinverlichting of

bijvoorbeeld de installatie van een nieuwe meterkast…

U zoekt een
vakkundige

ELEKTRICIEN
in De Blaak?

Thuisservice:  Zoals u wilt, wanneer u wilt, door wie u wilt 

Dhr. en Mw. P. zijn 55 jaar getrouwd. Hij

heeft Alzheimer en komt in aanmerking

voor opname. Ze hebben elkaar in het

verleden beloofd zo lang mogelijk voor

elkaar te zorgen. Dhr. P. gaat twee maal

per week naar dagopvang maar dit is

voor hem te belastend; teveel prikkels,

te grote inbreuk op zijn dagritme. Na

overleg met de familie en de dementie-

consulente biedt Home Instead individu-

ele begeleiding thuis. Vaste

CAREGivers helpen Dhr. P. op vaste tij-

den bij opstaan, wassen, aankleden en

ontbijt. Daarna gaan ze samen met hem

op pad, altijd hetzelfde rondje in de

buurt en een kopje koffie in het plaatse-

lijk café. Drie maal in de week ontlasten

ze Mw. P. ook ’s avonds. Op deze wijze

kan Mw. blijven zingen in het koor. Maar

nog belangrijker, ze kan de belofte aan

haar man waarmaken. 

Een dergelijke hulpvraag prikkelt Frits

en Sylvia van den Assem om de juiste

match te maken tussen de klant en de

medewerkers uit hun team. De weder-

zijdse “klik” is belangrijk om oprechte

persoonlijke hulp en aandacht te geven.

Deze hulp kan variëren; van een goed

gesprek, agendabeheer of er samen op

uit trekken, tot hulp in en om het huis en

persoonlijke verzorging. Zelfs per-

soonsgerichte hulp in de laatste levens-

fase is mogelijk. Kortom aan iedere

wens van de klant wordt zoveel moge-

lijk tegemoetgekomen. 

Frits en Sylvia van den Assem zijn

maart 2015 gestart met Home Instead

Tilburg. Zij bieden individuele, niet me-

dische thuisservice aan senioren thuis.

De directe aanleiding om zich aan te

sluiten bij de landelijk Home Instead

franchiseorganisatie was hun eigen er-

varing als overbelaste mantelzorger.

De overheid trekt zich terug en de

drempel voor opname en 24-uurszorg

wordt steeds hoger. Het aantal thuiswo-

nende senioren met een zorgvraag

neemt toe. Tachtig procent van deze

senioren wil zo lang mogelijk verant-

woord thuis blijven wonen. Zij hechten

aan hun vertrouwde woonomgeving en

willen zoveel mogelijk de regie over

hun eigen leven houden. 

Directe familie en vrienden willen hen

graag helpen, maar zijn daar in combi-

natie met een eigen gezin en/of werk

niet altijd toe in staat. Risico van over-

belasting voor de mantelzorger dreigt.

Externe hulp van Home Instead biedt

dan verlichting. De kosten kunnen vaak

via een persoonsgebonden budget

(PGB) vergoed worden. Het aanvragen

van een PGB kan ondersteund worden. 

Sylvia en Frits maken graag tijd vrij om

kennis te maken met klant en familie

om een goed beeld te krijgen van de

persoon, de situatie en de gevraagde

hulp. 

Interesse of vragen? Neem gerust con-

tact met ons op.

Frits en Sylvia van den Assem

Kantoor: 013 – 58 01 672 

Mobiel: 06 – 57 54 15 70

Email: 

fvandenassem@homeinstead.nl 

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

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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Het jaar nadert zijn einde en wij kijken

terug op een goed en actief jaar. Veel

vrijwilligers hebben zich het afgelopen

jaar enorm ingezet in de diverse com-

missies, met als resultaat regelmatig di-

verse sportieve activiteiten zoals

toernooien, competities, gezellige ten-

nisclinics in het weekend en husselacti-

viteiten.

Zo hadden we onlangs het Bierfest toer-

nooi, wat zeer sportief begon en ein-

digde met een gezellig feest! Inmiddels

zijn de winteractiviteiten in volle gang,

waarbij het winterlidmaatschap een suc-

ces is. Welkom aan alle nieuwe leden

en winterleden en dank aan alle vrijwilli-

gers die zich voor onze club inzetten!

Ook hebben we diverse nieuwe sponso-

ren, waaronder een tweetal nieuwe

hoofdsponsoren. Veeam & Exagrid

Nieuws vanuit TC de Blaak
Verder willen we een ieder attenderen

op de prachtige video “TC de Blaak” die

van onze club is gemaakt. Deze promo-

tievidieo laat zien hoe onze club eruit

ziet en is te vinden op onze website

www.tcdeblaak.nl.

Namens het Bestuur van TC de Blaak,

allemaal een gezond en sportief 2017 !
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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)

P&P PROGRAMMA - JAAR VAN DE OECUMENE
In het kader van het Jaar van de Oecumene (Lutherjaar) orga-

niseren de Petrus en Pauluskerk, de Protestantse gemeente

Tilburg en omstreken en de Ekklesia Tilburg samen een pro-

gramma met lezingen, tentoonstellingen, excursies en natuur-

lijk ook momenten om samen te bidden en te zingen. 

We wijzen u speciaal op: 

Luther voor dummies 
Lezing door dominee Dick Wursten van de Verenigde Protes-

tantse Kerk in België (VPKB). 

• Datum: woensdag 23 november, 20.00-22.00 uur

• Locatie: Pauluszaal van Petrus en Pauluskerk

• Entree: gratis 

Oecumenische Taizéviering 
• Datum: zaterdag 10 december, 18.00 uur

• Locatie: Petrus en Pauluskerk

Bijbel in de Nederlanden
Lezing door prof. dr. Wim Weren, emeritushoogleraar Bijbel-

wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg

• Datum: woensdag 14 december, 20.00-22.00 uur

• Locatie: Pauluszaal van Petrus en Pauluskerk

• Entree: €5

Excursie naar “Heilig Schrift – Tanach, Bijbel en Koran” 
Excursie naar de tentoonstelling in museum Catharijnecon-

vent, Utrecht. 

• Datum: zaterdag 17 december

• Verzamelen in museum om 13.30 uur

• Kosten: toegang museum + toeslag rondleiding € 3,-  

• Graag aanmelden: 

petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl 

Tafelpraat 
Luther was een groot eter en prater aan tafel. Economie, op-

voeding, oecumene en de bijbel.

• Datum: woensdag 18 januari 2017, 18.00-20.00 uur

• Locatie: Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan 8

• Kosten: €5 

• Graag aanmelden: 

petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl 

Oecumenische Taizéviering 
• Datum: zondag 22 januari, 16.30 uur

• Locatie: Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan 8

• Entree: gratis 

Lutherliederen geschilderd 
Expositie van de meditatieve schilderijen die Jeltje Hoogen-

kamp heeft gemaakt bij Lutherliederen.

• Datum: woensdag 1 februari tot en met woensdag 1 maart

• Locatie: Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan 8

De Lichte Luther 
Lezing over Luther en zijn omgang met kunst, gedichten, mu-

ziek en tafelgesprek.

• Datum: woensdag 15 februari, 20.00-22.00 uur

• Locatie: Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan 8

• Kosten: €5 

De verbeelding van het geloof in de reformatietijd 
Lezing door dr. Marcel Gielis, emeritusdocent geschiedenis

van kerk en theologie aan de Universiteit van Tilburg.

• Datum: woensdag 22 februari, 20.00-22.00 uur

• Locatie: Pauluszaal van Petrus en Pauluskerk

• Entree: €5
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TAIZÉ-CANTORIJ VOOR TAIZÉVIERING OP ZATERDAG
10 DECEMBER
Iedereen is welkom om mee te zingen.

• Data repetities: dinsdagavonden 22 en 29 november en 6

december, 19.30-20.30 uur en zaterdag 10 december 17.00

uur

• Locatie: Petrus en Pauluskerk Pauluszaal

• Graag aanmelden: 

petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl of 

Marianne Sikkers (tel.4680996 of via mail: 

sikkers47@outlook.com)

ADVENTSPROJECT 2016
Bij het bepalen van het Adventsproject 2016 is gekozen voor

het verstrekken van microkrediet aan het AJAM-project van

pater Shirima van Mill Hill in Kenia. Dit project gaat over de

toegang tot de gezondheidszorg, zorg voor vrouwen en

meisjes die het moeilijk hebben, onderwijs en het leren hoe

je in je levensonderhoud kunt voorzien. 

VIERINGEN TIJDENS HET HOOGFEEST VAN KERSTMIS
Za 24 dec 17.00 u.   Peuter- en kleuterviering

Za 24 dec 19.00 u.   Eucharistie gezinsviering met 

Kinder-koorschool Zi-Zo

Za 24 dec 21.00 u.   Eucharistie met gemengd koor

Zo 25 dec 10.00 u.   Eucharistie met gemengd koor

Zo 25 dec 14.30 u. -16:30 Kerststal bezichtigen

DRIEKONINGENZINGEN
Op vrijdag 6 januari 2017 opent onze kerk van 16.00 tot

18.30 uur weer haar deuren om zingende koningen te ont-

vangen. Het is al jaren een traditie in Tilburg en wij zijn er

trots op om ieder jaar weer zoveel koninkjes te zien en

horen. 

Voor iedere koning is er iets te drinken en een eierkoek. Een

spannend moment is altijd wie van de koninkjes de verstopte

koffieboon vindt in zijn eierkoek. Bij de kerststal zal een er-

varen jury de zangers en zangeressen beoordelen op zang-

kwaliteit en originaliteit. Voor alle zangertjes ligt er ten slotte

iets lekkers klaar om mee naar huis te nemen. Iedereen is

welkom: koninkjes en toehoorders! 

• Datum: vrijdag 6 januari, 16.00-18.30 uur

• Locatie: Pauluszaal van Petrus en Pauluskerk

DAG VAN HET JODENDOM
Lees- en luisteravond op de Dag van het Jodendom over

psalm 27 “De Heer is mijn licht en mijn heil”.

Joden en christenen behoren tot dezelfde familie. Kenmer-

kend voor het gezamenlijke begin is vooral dat we bidden tot

dezelfde God en een groot deel van de Bijbel gemeenschap-

pelijk hebben. Op de ‘Dag van het Jodendom’ gaan we die-

per in op de betekenis van psalm 27. De avond staat onder

leiding van Nico van Doorn en Cor Sinnema, twee Tilburgse

emeritipastores. 

• Datum: dinsdag 17 januari, 20.00-22.00 uur

• Locatie: Pauluszaal van Petrus en Pauluskerk

• Entree: gratis 

Eucharistieviering 
Bovengenoemde psalm 27 zal te horen zijn tijdens de eucha-

ristieviering van zondag 22 januari. Ter gelegenheid van de

10e keer dat de katholieke kerk in ons land de Dag van het Jo-

dendom organiseert, zal onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte

hoofdcelebrant zijn in de eucharistieviering.

• Datum: zondag 22 januari, 10.00 uur

• Locatie: Petrus en Pauluskerk

ACTIE KERKBALANS ‘17 
SAMEN BOUWEN IN VERTROUWEN
“Samen bouwen in vertrouwen” is het motto van de beleids-

nota van onze nieuwe bisschop. Dat bouwen kan niet zonder

de noodzakelijke financiële middelen.

In de tweede helft van januari ontvangt u een brief van paro-

chie De Goede Herder waarin u gevraagd word bij te dragen

aan de jaarlijkse actie. Via het bankrekeningnummer kunt u

aangeven voor welke locatie uw bijdrage bedoeld is. Met uw

bijdrage kunnen het kerkgebouw onderhouden en de energie-

rekening en personeelskosten betaald worden. Ook maakt uw

bijdrage allerlei sociaal-maatschappelijke projecten en activi-

teiten rondom de kerk mogelijk.

EERSTE COMMUNIE 2017 OP 21 MEI 2017
Alle kinderen van wie wij weten dat ze in groep 4 zitten hebben

een uitnodiging ontvangen voor de communievoorbereiding.

Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen ? 

Aanmelden kan via : petrusenpauluskerk@parochiedegoede-

herder.nl of bellen met (013) 467 05 80.

Willen u en uw dochter/zoon eerst meer informatie:

er is een informatieavond voor ouder en kind op woensdag 30

november om 18.15 uur in de Petrus en Pauluskerk. De bij-

eenkomst duurt tot ongeveer 19.30 uur. 

VORMSEL 2017 OP 11 JUNI 2017
Dit sacrament is verbonden met het doopsel en geeft aan dat

iemands inleiding in de Katholieke Kerk is voltooid. Het project

dat wij gebruiken is gericht op kinderen die in groep 8 van het

basisonderwijs zitten of die een vergelijkbare leeftijd hebben.

Alle kinderen van wie wij weten dat ze in onze kerk gedoopt

zijn en die hun communie hebben gedaan, hebben een uitno-

diging in de brievenbus gekregen voor de vormselvoorberei-

ding. Heeft u niets ontvangen, wilt u informatie of wil uw kind

nog aansluiten? Stuur een mailtje naar 

petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl 
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Voor de derde keer een straatfeest or-

ganiseren. Dat valt niet mee. Probeer

elke keer maar weer eens iets nieuws te

bedenken. 

Het Merkske in de Blaak heeft de afge-

lopen jaren tweemaal een straatfeest

gehouden. Eén keer in de zomer van

2014 en in januari 2016 spontaan een

nieuwjaarsreceptie. Heel gezellig, maar

op dat feest werd wel duidelijk dat het

tijd werd voor een frisse wind. Nieuwe

organisatoren gewenst. Nou.....dat was

niet zo moeilijk om vrijwilligers te vinden

en zeker niet na de nodige glaasjes. 

Het grote organiseren kon beginnen.

Dat viel gelukkig reuze mee dankzij de

oude garde. Die hadden een geweldig

draaiboek achtergelaten. Onze dank

hier voor. Even wat kleine dingetjes wij-

zigen, nieuwe feestelementen erin en

klaar is dat feestje. 

Op 17 september 2016 was het dan

zover. Eventjes dachten we nog dat het

weer roet in het eten zou gooien, maar

dat viel reuze mee. Een grote feesttent

en een stormbaan voor de kinderen.

Alle bewoners, op een enkeling na van-

wege vakantie, waren aanwezig. Om

drie uur verwelkomden we iedereen met

een lekker glaasje champagne en uiter-

aard voor de kinderen kindercham-

pagne. 

Rond vijf uur was het etenstijd en deze

keer werd niet de barbecue ontstoken,

maar een heus frietkot met oldscool ijs-

karretje kwam het Merkske ingereden.

Dat viel behoorlijk in de smaak. Letterlijk

en figuurlijk. Een echte aanrader.

Nadat het frietkot weer weg was ging

het feestje uiteraard gewoon door. Voor

de liefhebbers werd Willem II-Excelsior

uitgezonden en in de rust werd er ''petje

op petje af'' gespeeld met ins en outs

over de bewoners van het Merkske.

Drie prijsjes waren er beschikbaar ge-

steld. De eerste prijs werd gewonnen

door een van onze jongste bewonertjes,

Fenne. Twee voetbalkaartjes voor Wil-

lem II- Fc Utrecht. 

Daarna ging het feest weer gezellig ver-

der en onze dorst werd gelest met het

nodige gezever. Als klapper van de

avond kwam jawel, nee..... niet Royke

Donders maar wel volkszanger Michael

Humble.  Meteen werd de polonaise

een feit. Maar na een dik half uurtje was

het wel weer genoeg, althans voor Mi-

chael. Want wat blijkt, het Merkske huis-

vest een heuse volkszanger. Niemand

minder dan onze Casper nam de micro-

foon over en die blies iedereen omver!!! 

Niet normaal. Casper....bij deze jongen,

geboekt voor volgend jaar!

Het feest ging nog door tot in de

late/vroege uurtjes en, nadat zoals ge-

woonlijk altijd dezelfde figuren als laat-

ste hun bedje hadden opgezocht, werd

het weer stil en vredig in het Merkse.

Toen was het de beurt aan de vogeltjes

die langzaam ontwaakten. 

Namens de organisatie van het

Merkske straatfeest: 

Gemeente Tilburg 

Willem II Tilburg

Jan van Hest (wijnhandel) 

BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE!

Het gezelligste straotje van de Blaak 

Kaaistoep

Op het kleine (39 leden)  en eenvoudig ingerichte  complex van Volkstuinvereniging de

Kaaistoep is nog een aantal percelen vrij, variërend in grootte van 75 tot 100 m2.  Als

men geïnteresseerd is in biologisch tuinieren,  in een gezellige sfeer en natuurlijk in

groenten van eigen kweek, neem dan contact op met de secretaris: hanneke.verschuu-

ren@gmail.com.  Zij kan je alle informatie over een mogelijk lidmaatschap verschaffen

en eventueel een rondleiding geven.
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Hoe vang ik een dief (deel 2)
Joep Voogt, HTC De Wolf

5: DAAROM: OPRUIMEN!

Zorg ervoor dat uw hond simpelweg geen

voedsel te pakken kan krijgen. Verzeker u

ervan dat uw hond geen voorwerpen van

waarde kan bemachtigen. Maar ga ook

eens na hoe makkelijk hij toegang heeft

tot minder waardevolle voorwerpen zoals

rondslingerende kranten, sokken, pen-

nen, etc.. Deze worden wel degelijk be-

langrijk zodra u ziet dat hij ze in zijn bek

heeft. Het gevaar van inslikken is niet on-

denkbaar. De gevolgen zijn vaak niet te

overzien zoals een operatie om een ver-

stopte darm weer vrij te maken. U zult

denken dat een hond wel weet wat goed

of niet goed voor hem is. Maar niets in

minder waar. Dennenappels, eikels, kie-

zel, grind, satéstokjes, sokken, dameson-

dergoed (hoe kan hij daar aankomen?),

bolletje wol (met dodelijke afloop). Ik heb

het allemaal voorbij zien komen. Een Bor-

der Collie die zijn kop steekt in een lege

chips zak om de laatste kruimeltjes eruit

te halen: gestikt omdat hij hem door ade-

men vacuüm trok.

6: GEEF UW HOND VOLDOENDE TE

DOEN

Ga eens na wat uw hond zijn dagbeste-

ding is als hij wakker is. Als u een taart-

grafiek moest maken met alle

activiteiten die hij gedurende die tijd

leuk zou vinden, zou u dan tevreden zijn

over zijn dagbesteding? Sta ook eens

stil bij de functie waarvoor uw hond oor-

spronkelijk gefokt is. Een Border Collie,

een Jack Russell, een Labrador, weet u

nog waar ze voor gefokt zijn en mogen

ze van u die natuurlijke driften vervul-

len? Een jachthond zal eerder geneigd

zijn om dingen te “stelen” en er mee

rond gaan lopen. Dat zit nu eenmaal in

zijn genen. Honden met een grote voor-

liefde voor voedsel, zoals een Labrador,

maar ook een Beagle, zullen een gro-

tere uitlaatklep moeten krijgen voor hun

driften. U hoeft echt niet met ze gaan te

jagen maar u kunt het wel simuleren

door ze dummy’s te leren apporteren.

Zoek een leuke vorm van hondensport

zoals Agility, Hoopers, gewone gehoor-

zaamheid. Zo kunnen ze hun energie

richten op andere zaken dan

voedsel stelen en zullen ze een

veel beter leven krijgen.

Wist u dat pups vanaf dag een tot

hun veertiende maand een gees-

telijke ontwikkeling doormaken

vergelijkbaar met een kind van 0

tot 14 jaar? Als u die veertien

maanden niet invult met activitei-

ten en het sturen van het gedrag

dat voor u wenselijk is dan gaat u

pup zelf een dagbesteding zoeken

waar u zeker niet blij van wordt.

7: BELOON UW HOND VOOR

HET STELEN VAN DE JUISTE

VOORWERPEN

Dit is gebaseerd op een omge-

keerd psychologisch principe. Als

u uw hond oogcontact geeft,

stemcontact, een aai of met hem

gaat spelen als hij zijn eigen

speelgoed pakt dan zal hij snel

genoeg doorkrijgen welke voor-

werpen hem aandacht opleveren

en welke niet. Met andere woor-

den: prijs hem de hemel in voor

goed gedrag en negeer het onge-

wenste.

8: GEBRUIK VAN EEN BENCH:

Mocht u uw pup gedurende be-

paalde tijden van de dag niet in de

gaten kunnen houden dan is het

gebruik van een bench zeker aan

te bevelen. Met een bench stelt u

duidelijk grenzen. Niet alleen om

de zindelijkheidstraining te bevor-

deren maar ook om aanleren van

ongewenst gedrag te voorkomen.

Zolang uw pup ongewenst gedrag

vertoont in uw aanwezigheid mag

hij zeker geen kans krijgen dit te

vertonen in uw afwezigheid. Het

geeft uw pup rust en u de kans

om ergens anders mee bezig te

zijn. Een pup die een bench als

prettig heeft leren ervaren, vindt

het ook fijn dat hij zich kan af en

toe terugtrekken uit een drukke

gezinssituatie. Dit voorkomt over-

prikkeling met kans op ongewenst

bijtgedrag.

Judith Couwenberg is   
afgestudeerd pianiste aan  
het Brabants Conservatorium  
te Tilburg 

SSwwaallmm 5500 
55003322EEMM 
TTiillbbuurrgg 

-Diverse Stijlen 
-Beginners tot  
gevorderden 
--GGRRAATTIISS PPRROOEEFFLLEESS 
 

 

Pianoschool 
Judith 

Couwenberg 
  

www.judithcouwenberg.nl 
Tel: 06-16346800 
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Schenkingsvrijstelling van € 100.000,00 

komt terug in 2017

Vanaf 1 januari is het opnieuw mogelijk

om belastingvrij een bedrag te schen-

ken van € 100.000.00. Het gaat nu, in

tegenstelling tot de regeling in 2013 en

2014 niet om een tijdelijke regeling,

maar om een permanente regeling. Om

gebruik te kunnen maken van deze re-

geling moet u echter wel aan een aantal

voorwaarden voldoen:

- de begiftigde moet tussen de 18 en 40

jaar oud zijn. Het hoeft daarbij niet te

gaan om een schenking tussen ouders

en kinderen. Het kan ook gaan om een

schenking aan een derde;

- het bedrag van de schenking moet

worden besteed aan:

• de aankoop, verbetering of onder-

houd van de eigen woning; of

• de aflossing van de eigenwoning-

schuld; of

• de aflossing van een restschuld van

de verkochte eigen woning; of

• de afkoop van rechten van erfpacht,

opstal of beklemming.

Wanneer u in het verleden al eens ge-

bruik heeft gemaakt van de eenmalig

verhoogde vrijstelling, kan het zijn dat u

niet (volledig) gebruik kunt maken van

de verhoogde schenkingsvrijstelling. 

Wanneer u tussen 2010 en 2014 een

schenking heeft gedaan, waarbij u een

beroep heeft gedaan op een verhoogde

vrijstelling, dan kunt u dit bedrag in

2017 niet meer aanvullen tot een be-

drag van € 100.000,00. Wel kunt u uiter-

aard gebruik maken van de jaarlijkse

schenkingsvrijstelling (2016: 

€ 5.304,00 voor kinderen en € 2.122,00

voor anderen). De tarieven voor 2017

zijn op dit moment nog niet bekend.

Heeft u in 2015 of in 2016 reeds gebruik

gemaakt van de extra verhoogde vrij-

stelling (2015: € 52.752,00 of 2016: €

53.016,00), dan kunt u dit bedrag in

2017 aanvullen tot € 100.000,00. Dit

geldt uiteraard alleen indien u eveneens

aan de overige gestelde voorwaarden

voldoet. 

Heeft u in 2015 of in 2016 reeds gebruik

gemaakt van de verhoogde vrijstelling

(2015: € 25.322,00 of 2016: € 25.449),

die vrij besteed kan worden, dan heeft u

enkel in het jaar 2017 of 2018 nog recht

op een aanvulling van "slechts" €

46.984,00 ten behoeve van de eigen

woning (de totale vrijstelling is dan dus

lager dan € 100.000,00). 

Wanneer u gebruik wilt maken van de

permanente verhoogde vrijstelling van €

100.000,00 is het verstandig om u goed

te laten voorlichten door uw notaris. Uw

notaris kan voor u bekijken of u nog in

aanmerking komt voor (volledige) vrij-

stelling.

Het is bovendien verstandig om de

schenking vast te laten leggen in een

notariële akte. U kunt aan de schenking

dan bijvoorbeeld een uitsluitingsclau-

sule koppelen, die er voor zorgt dat de

schenking niet valt in de gemeenschap

van goederen van de begiftigde. Op die

manier kan de partner van de begiftigde

geen aanspraak maken op het ge-

schonken bedrag.

Indien gewenst kan uw notaris ook de

aangifte voor de schenkbelasting voor u

verzorgen.

Wilt u meer informatie over dit onder-
werp, dan kunt u contact opnemen
met één van de kandidaat-notarissen
van De Kerf & Van Sprang notarissen
in Tilburg via 013- 532 11 55 of
info@notaristilburg.nl.

Ik gebruik één keer per week een peeling, soms ook wel om de twee weken.
Maar waarom gebruik je af en toe een peeling? Wat doet die voor je huid?
De dagen zijn kort, het is koud, het re-

gent en waait. De huid heeft zich be-

hoorlijk verdikt in de afgelopen

maanden en dat is te zien aan de

grauwe, doffe huid en de wat grovere

huidstructuur.

Het is heerlijk om dit lekker te gaan

opknappen, en daarom heb je af en

toe een peeling nodig! Door te peelen,

haal je eigenlijk aan de bovenkant van

je huid een laagje weg en gaat er een

seintje naar de actieve huidcellen om

meer cellen aan te maken. En die

nieuwe cellen zitten vol met voeding

voor je huid.

Ook belangrijk: je huid haalt veel meer
voordeel uit haar verzorgings-

producten (dag- en nachtcrè-

mes, serums én maskers). De

actieve stoffen uit je verzor-

gingsproducten komen zo snel-

ler en dieper in de huid en

kunnen zo beter hun werk

doen.

En dat lukt het beste met

peelende producten.

Als je van nature een niet

al te dikke opperhuid hebt,

is de Enzymatic Skin Pee-

ling al voldoende. Dat

mag dan wel wat intensie-

ver dan in de zomermaan-

den. Een week lang

iedere dag de peeling uitvoeren en des-

noods helemaal afrubbelen: daar knapt je

huid van op!

Heb je wat meer nodig, dan kunnen fruit-

zuren een aanvulling zijn. Ze zijn in een

lage concentratie thuis te

gebruiken, zoals de Glyco-

lic Gel 6% en in een ho-

gere concentratie bij een

huidcoach en/of specialist.

BEAU VISAGE

PRAKTIJK VOOR

HUIDVERBETERING

EN -VERJONGING 

Gerry Balsters Pijpers

Vlettevaart 14

5032 BM Tilburg

013-5910099

beauvisagetilburg@gmail.com

www.beauvisage.nl
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Op vrijdag 4 november 2016 zijn we

met 66 senioren uit De Blaak en Zorgv-

lied aan “De Boemel” geweest.

Het activiteitennetwerk Zorgvlied/De

Blaak, onder leiding van Jenny Schram

van ContourdeTwern had een verras-

send uitstapje georganiseerd voor wijk-

bewoners vanaf 60 jaar. 

We begonnen met een heerlijke lunch

in De Back.

Tijdens de lunch werd Ko Schaaders,

die jarenlang lid van deze werkgroep is

geweest en daar nu mee gaat stoppen,

bedankt voor zijn inzet en activiteiten. 

Na de lunch  gingen we met de bus

richting centrum.

Aangekomen in de Spoorzone werden

we ontvangen in Theater de Boemel.

Daar genoten we van een voorstelling

met het thema “als de dag van toen”. 

Veel herkenbare melodieën, foto's en

onderwerpen kwamen voorbij. Het pu-

bliek werd erg betrokken in de voorstel-

ling. Er werd zelfs ter plekke een

prachtig lied gemaakt voor de oudste

aanwezige onder ons (een mevrouw

van 92 jaar). Iedereen genoot zichtbaar.

Onder het genot van een drankje en

hapje werd nog gezellig nagepraat.

Vervolgens weer met de bus terug naar

De Back vanwaar iedereen weer huis-

waarts ging.

Aan de reacties te horen was het een

heel geslaagde activiteit. We zetten ons

in om voor het volgend jaar weer een

mooi uitstapje te organiseren en hopen

dan weer op zo'n mooie opkomst

Nelly van der Bijl

namens activiteitennetwerk

Zorgvlied/De Blaak

Verrassingsmiddag “Aan de Boemel”
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Energiecafe “Dakisolatie” 18 ja-
nuari 2017 
Toen het overgrote deel van de huizen

in de Blaak werd gebouwd, was dakiso-

latie van ondergeschikt belang. Een

paar centimeter isolatie was voldoende

om een bouwvergunning te krijgen.

Echter met de kennis van nu weten wij

dat ca 30% van de warmte verdwijnt

via het dak (bron Milieucentraal).

Kortom reden genoeg om aan dit on-

derwerp aandacht te besteden.

Aangezien de daken in de Blaak nog

veelal van goede kwaliteit zijn, ligt daki-

solatie aan de binnenkant, in plaats van

het vervangen van het gehele dak, voor

de hand. Dit dient echter zorgvuldig

met de juiste materialen te gebeuren

om vocht in de balken met de kans op

rottende balken te voorkomen. Een ex-

pert zal toelichten wat er zoal mogelijk

is voor zowel doe-het-zelvers als uit-

voering door aannemers.

Zeer grote opkomst op Energie-
cafe van 19 oktober jl.
Het onderwerp van de bijeenkomst was

“Mijn cv ketel is oud en aan vervanging

toe. Wat zijn de mogelijkheden? Wacht

ik tot de ketel kapot gaat of….”

De heer Van Boekhorst van installatie-

bureau Van Wijlen uit Sprang-Capelle

vertelde ons welke alternatieven er zijn

voor een (bijna) gasloze verwarming.

Het aanleggen van gasloze wijken is in-

middels (rijks)beleid en betekent nogal

wat voor de bewoners. CV-ketels op

gas dienen op termijn dan vervangen te

worden door warmtepompen of bio-

massa gestookte kachels. Als iemand

nu de cv-ketel moet vervangen, is het

goed dat men zich realiseert dat er

naast de conventionele cv-ketel meer-

dere mogelijkheden zijn. Hij benadrukte

dat, voordat in je huis een alternatieve

verwarmingsinstallatie wordt aangelegd,

het van het grootste belang is om eerst

je huis optimaal te isoleren anders kies

je voor een te grote en dure verwar-

mingsinstallatie. Verder kondigde hij de

kortingsactie voor Blaakbewoners aan.

Inmiddels hebben de eerste bewoners

al via onze website een verzoek voor

een offerte ingediend.

Naast informatie van een professional

presenteerde een bewoner van de

Blaak zijn ervaringen met een (ventila-

tie)warmtepomp. De duo-presentatie

samen met zijn zoon gaf inzicht in wat

het installeren en het gebruik van een

dergelijke warmtepomp betekent voor

de bewoners. In hun geval kunnen wij

concluderen dat zij zeer tevreden zijn

met hun warmtepomp.

Tenslotte gaf de heer Paul van Dijk van

de gemeente Tilburg een overzicht van

de gemeentelijke en rijkssubsidies voor

duurzame energie en energiebespa-

ring. Conclusie was dat het op dit mo-

ment zeer aantrekkelijk is om te

investeren in energiebesparing en

duurzame energie. Helaas worden zon-

nepanelen niet meer gesubsidieerd,

maar het bedrag van de BTW terug-

gave is echter vaak groter dan de eer-

dere subsidie, dus als bewoner is er

nog steeds een groot voordeel te beha-

len.

Acties
De acties met zonnepanelen, kozijnen

en glas en spouw- en vloerisolatie zijn

een groot succes en blijven doorlopen.

Inschrijving is alleen mogelijk via

www.energiedeblaak.nl. 

Nieuwe acties zullen volgen.

Duurzame energie en energiebesparing in de blaak
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EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1N, 5032 MD Tilburg

www.bgadvocaten.nl

Scheiden? 
maak een afspraak voor een 
GRATIS GESPREK
088-1410899

De gastvrouw gaat hoffelijk voor naar de tafel

waarop ik het kaartje "Réservé" heb bemerkt.

Drie meiden gaan zitten en Ik zie er één denken: 

"Waar laat ik mijn smartphone tussen al dat glaswerk?" 

"Dit is van het huis," zegt de vlotte serveerster.

"Met deze amuse wordt u meteen al verwend."

"Hm,hm" zegt er één van de drie "Even appen!

Mijn moeder weet altijd heel graag waar ik ben."

“En dames, hebt u al een keus kunnen maken?“

"Ik niet!" zegt de telefoniste.

"Mijn vriend laat net weten, dat er niks op tv is 

en dat ie een onderbroek miste."

De medewerkster kijkt met een blik van "Hoe is't nou?!"

"Ik kom de bestelling opnemen!"

"Doe mij maar hetzelfde als die andere twee." 

Waarna ze weer doorgaat met gamen.

Het hoofdgerecht blijkt voor die drie een traktatie.

Het loonde de moeite te wachten.

Mijn smartphonevriendin liet niet na toch te melden:

"Willem 2 staat met 1-0 al achter."

Als ik het dessert door mijn keeltje laat glijden

roept één van die meiden "Het giet!

Een dieprode vlek zie ik op buienradar.

Nou ben ik óók nog op de fiets." 

Haar aandacht gaat duidelijk uit naar haar toestel

terwijl ze het toetje soldaat maakt.

"Is alles naar wens?" komt het dienstertje vragen

"Ik hoop dat het u heeft gesmaakt!"

Als later de rekening komt, waarbij blijkt 

dat ze ‘n klein kapitaal mogen dokken

Geeft eén van de drie toe:"Ik ben van de prijs

voor het eten behoorlijk geschrokken!" 

Ik wacht tot het droog is, zie een van de meiden

gevaarlijk het fietspad op gaan.

Slechts oog voor haar smartphone, niet voor de omgeving. 

Zet dán thuis de frietpan maar aan! 

Jos

Pennenvruchtje: 

Uit eten



Gianotten



Piusplein 56, Tilburg
info@msmakelaars.nl
telefoon 013 5359235
www.msmakelaars.nl

Resultaat behalen is samenwerken

Een woning verkopen doe je niet alleen. Het is een samen-
werking tussen verkopers, kopers, makelaars, taxateurs, 
hypotheekadviseurs, banken, gemeente, bouwkundigen 
en notarissen. Een belangrijke rol is weggelegd voor ons 
als makelaar/taxateur. 

Bijna alle kopers zoeken via online platforms, maar nog 
geen 15% van de kopers koopt de woning die aanvankelijk 
bovenaan hun favorietenlijst stond! Als makelaar zeggen 
we vaak dat het geen kunst is om een woning via het 
internet aan te bieden. Het is juist de kunst om vraag 
en aanbod bij elkaar te brengen door een goede samen-
werking. Verkopers en kopers staan centraal in de aan-
bieding, het inplannen van afspraken, onderhandelingen 
en het behalen van het beoogde resultaat; (ver)koop! 

De rol van de hypotheekadviseur, bank of accountant 
kan ook van grote invloed zijn op het verkoopproces. 
Een goede samenwerking daarin is belangrijk om te 
voorkomen dat er niet haalbare afspraken worden 
gemaakt. Verder zijn ook belangrijk; de gemeente voor 
de eventuele vergunningen, een bouwkundige voor de 
benodigde keuringen en de notaris voor een correcte 
levering. 

M&S makelaars is al ruim 40 jaar een vertrouwde partner 
in de regio Tilburg. Wij hebben een groot netwerk 
opgebouwd met goede samenwerkingen om (ver)kopen 
tot een zorgeloos succes te maken.  

Om te zorgen dat de (ver)kopers van de toekomst goed 
kunnen samenwerken, ondersteunt M&S makelaars de 
lokale jeugd bij hun teamsport. Jeugd die het maximale 
uit hun team wil halen, op een gezonde en sportieve 
manier. De F1 van Sarto is zo’n team; jongens die er samen 
voor gaan, in voor- en tegenspoed. Overwinningen boeken 
door vertrouwen te hebben in elkaar. Ze hebben iets voor 
elkaar over en proberen door samenwerking het doel te 
bereiken. Bovenal hebben ze respect voor elkaar en maken 
ze veel plezier. Kortom: een schoolvoorbeeld van een 
goede samenwerking, een om trots op te zijn.  
Ga zo door, jongens!

Heeft u belangstelling in een 
samenwerking met ons? 
Neem dan gerust contact op!

Sportieve groet,
Paul Mols

blz 29

HELP JIJ IN ZORGVLIED ANDERS-

TALIGE VROUWEN OP WEG?

Er zijn vrouwen die al geruime tijd in Tilburg wonen, maar die

amper Nederlands spreken. In het verleden was dat ook niet

zo belangrijk. Maar nu de kinderen uit huis zijn en de kleinkin-

deren de oorspronkelijke taal minder goed kennen, groeit de

behoefte aan het kennen en spreken van de Nederlandse

taal. Help jij deze vrouwen op weg?

Sociaal werker Erica van der Heijden van ContourdeTwern:

“Naast de taal, is ook het sociale contact belangrijk voor de

vrouwen. Als ze Nederlands spreken, is het makkelijker om

contact te leggen met mensen uit andere culturen. Ook prak-

tische zaken zoals een afspraak maken met de huisarts of

het lezen van een reclamefolder worden stukken eenvoudi-

ger.”

ContourdeTwern zoekt vrijwilligers om deze groepen (zes tot

acht vrouwen) praatles te geven. Van der Heijden: “Hun ken-

nis van de Nederlandse taal is minimaal en spreken is het be-

langrijkste. Het zelfvertrouwen dat de ander, ‘de

Nederlander’, begrijpt wat ze bedoelen als ze in gesprek zijn.

Het zelf begrijpen van woorden en korte zinnen is daarbij erg

belangrijk. Heel basale kennis dus.” Methodes kunnen hierbij

handig zijn maar zijn niet noodzakelijk. “Op een informele, en-

thousiaste en sprankelende manier anderhalf uur Nederlands

praten met de vrouwen, is al heel waardevol.”

Ben jij een vrouw en wil je deze vrouwen graag op woens-

dagochtend op weg helpen? De tijd is van 10.15 uur tot 12.45

uur in wijkcentrum de Back. 

Neem vrijblijvend contact op met Erica van der Heijden, via

ericavanderheijden@contourdetwern.nl, 06 426 75 574 of

013 468 38 57. Zij geeft je graag informatie over deze en an-

dere mogelijkheden om anderstaligen te ondersteunen.
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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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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. : p. van der bijl weteringlaan 196                4673174

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. : j. ruijgrok(secretariaat@tcdeblaak.nl) engebeek 3 5359545

aanmelden : m. simons lauwers 17 06-53794800

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” voorz. : h. kalkman  regge 89   06-81170076

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 regge 47 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 beeklaan 145 / meerkensloop 18 4690106

(sport)podotherapie m. vissers : m. vissers beeklaan 105 5904272 

osteopathie van eijck amer 20 4566490

huisarts : a.j. lindhout-jansen beeklaan 107b 4630809

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

spreekuur op afspraak

huisarts : h.p. backx beeklaan 107a 4676298

spreekuur op afspraak

logopedie : e.m. de zwart vlettevaart 23 4631384

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 

reflexzonetherapeut voetbalans : t. hermans wijkevoort 5, riel                                06-28416175  

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

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

beloved kraamzorg : sharon van aalst merkske 3 06-43233311

DIVERSEN

beautysalon jebeau : i. mols veerse meer 60 4681118

schoonheidssalon Cleopatra : s. demeijer veerse meer 18 4672516

beau visage praktijk voor huidverbetering : g. balsters-pijpers vlettevaart 14 5910099

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

Coachingspraktijk lcc : p.f. louer  weteringlaan 134 06-52493511

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



 

 
 

 
  

De woonwereld van de klant is wat ons intrigeert. Floor en Tim van Appels Makelaardij staan midden in de huizenmarkt 
van deze tijd met de middelen die daarbij passen. Wij zorgen voor matchmaking door onze persoonlijke benadering. Daarom 
kunt u op ons bouwen! We verdiepen ons in de woning, kruipen in de huid van de klant en maken de match. We leven ons 
in, brengen Klant en Huis samen en realiseren zo de verkoop. Een huis koop je met je hart, dat snappen wij. Wilt u kennis 
maken met onze persoonlijke en eigentijdse marktbenadering dan komen we graag langs. En..., we beginnen gelijk met een

APPELS MAKELAARDIJ   TILBURGSEWEG 88   5051 AJ GOIRLE   TEL 013 - 534 91 15   MAKELAARDIJ@APPELS.NL   WWW.APPELS.NL

gratis waardebepaling!

Een appartement... of in een rij?

een Twee-onder-één-kap?

Een vrijstaand huis?


