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Voorwoord
Dat ons wijkblad goed gelezen wordt wisten we eigenlijk al wel. Maar het doet goed als dat ook nog eens bevestigd wordt

door de reacties die we krijgen wanneer we ergens een oproep voor doen. Logisch dus dat de verenigingen, stichtingen en

scholen uit de wijk ons al zo lang weten te vinden als intermediair tussen hen en de wijk. 

Vier maanden geleden deden we een oproep voor nieuwe columnisten en gelukkig blijkt de Blaak vol te zitten met schrijvers-

talent. Blader dit nummer eens rustig door en lees al die heerlijke bijdragen van Blaakbewoners waar we hopelijk in de toe-

komst nog veel meer van mogen gaan plaatsen. De schrijvers alvast bedankt voor de inzendingen en voor de toekomst: Kom

maar op!

Ook deden we een oproep voor jullie voorkeuren voor het leegstaande pand in het winkelcentrum. Ook daar kregen we

goede respons op. Meest genoemd? Een goede drogist, want die wordt toch wel node gemist. Op een goede tweede plaats,

of eigenlijk een ex aequo tot nu toe, vinden we een viswinkel. Blijkbaar is vis enkel op donderdag niet voldoende. Overigens

wordt die viswinkel meerdere keren genoemd in combinatie met een delicatessenwinkel. Nog meer ideeën? Laat het ons

weten via twitter (@De_Blaak) of via e-mail (redactie@deblaak.nl)

In één van de mails wordt nog gewezen op de toegankelijkheid van het Winkelcentrum aan de zijde van het cafetaria. Daar

staan vaak zo veel fietsen dat de ingang volledig wordt geblokkeerd. Kan hier misschien wat beter op worden gelet door de

fietsers onder ons?

Dan doen we ook nog een nieuwe oproep in dit nummer:

Helaas hebben twee trouwe bezorgers van ons wijkblad om verschillende redenen afscheid moeten nemen. Daarom zijn we

op zoek naar nieuwe bezorgers. Het wijkblad wordt gemaakt door vrijwilligers daarom stellen we er geen financiële vergoe-

ding tegenover. Wat we wel bieden is een leuke wandeling door een vast stukje wijk tussen de één en anderhalf uur. En dat

zes keer per jaar! Zo een kans laat je natuurlijk niet liggen. Mocht je interesse hebben laat het dan weten via 

bezorging@deblaak.nl.

Tot slot nog een mededeling aan de ondernemers in onze wijk. Zoals u hierboven hebt gezien is het wijkblad een goed gele-

zen blad. Vele van uw concollega's  adverteren ondertussen in het mooie wijkblad waar wij en de Blaak trots op zijn. Ook uw

bedrijf kan een plaatsje krijgen. Daarmee krijgt u meer bekendheid en garanderen wij een mooi wijkblad voor onze schitte-

rende wijk! Kijk op onze website onder het tabblad adverteren of stuur een mail naar advertentie@deblaak.nl.

René Meesters
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Nieuwe bridgecursussen starten in de eerste week van oktober

Er zijn steeds meer mensen in de Blaak die bridge spelen. Maar er zijn er nog te veel die dit boeiende spel nog niet ontdekt

hebben. Gelukkig is er ook dit najaar weer een kans om te leren bridgen.

De beginnerscursus is op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 De lessen worden gegeven in het sportcafé, Grebbe 63. De

eerste les is op dinsdag 3 oktober. De cursus kost 135 euro voor 10 lessen van 2,5 uur. 

Aanmelden kan per mail: carlaarnolds@home.nl of telefonisch 013-4560661.

Kunt u al bridgen, maar wilt u nog wat bijleren of de kennis opfrissen, dan kan dat natuurlijk ook

Cursus 2 is op woensdag van 18.45 tot 20.45.

Cursus 3 is op maandag van 20.00 tot 22.30 en op dinsdag van 10.00 tot 12.30.

En bent u nog verder dan kunt u op woensdagochtend terecht.

Alle informatie staat op www.brabantbridge.nl

Voor alle cursussen geldt dat het nog mogelijk is om mee te gaan doen als u al één of meer lessen gemist heeft.

Voor wie al kan bridgen en liever bij een club wil gaan spelen is er Bridgeclub De Blaak. Deze vereniging speelt in het sport-

café op maandagmiddag, dinsdagavond en donderdagmiddag. Wilt u een keer mee komen doen dan kan dat. U hoeft alleen

even een bericht te sturen dat u komt naar bc.de.blaak@gmail.com 

Meer informatie over de vereniging vindt u op de site van BC De Blaak: https://www.nbbclubsites.nl/club/29043

Oppas
Zoekt u een leuke oppas voor in de avonduren en/of het

weekend? 

Ik vind het leuk om op uw kinderen te passen. 

Mocht u interesse hebben, bel Emma: 06-48916008

Wandelen
We zijn in september weer begonnen met een actief wan-

delgroepje dat wekelijks op vrijdagmorgen vertrekt vanaf

het winkelcentrum in de Blaak. We lopen nu rond de 15 km

en bouwen dit langzaam op in het seizoen. Wil je ook mee-

lopen, meld je dan aan bij Piet Giesbers tel 06-53335790.

Vraagblaakjes

Garagebox
Te huur aangeboden: Garagebox aan de Vlettevaart, voor-

zien van electriciteit.  06 - 20 96 21 03
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Natuur in de Blaak: Paddenstoelen

Cor van de Wiel

Tot een jaar of 10 geleden was mijn

kennis over paddenstoelen abominabel.

Champignons en de onmiskenbare vlie-

genzwam waren de enige. Dat veran-

derde toen een kennis van mij, me een

keer in herfst mee op pad nam en daar

zag ik zoveel moois voorbij komen, dat

ik me door de jaren heen ben gaan ver-

diepen in paddenstoelen. 

Maar allereerst, wat is een paddenstoel

eigenlijk? Een paddenstoel is vrucht van

een zwam en die zwam heeft hetzelfde

effect als een ijsberg in het water. Je

ziet het topje en het overgrote deel zit in

dit geval, ofwel ondergronds, ofwel in

een gastheer, zoals een boom. Voor de

meeste zwammen geldt dat bij vooral

vochtig weer het ondergrondse deel het

vruchtlichaam omhoog stuurt, en dat is

wat wij zien als paddenstoel. De onder-

kant van een hoed is voorzien van zo-

genaamde kieuwen en in die kieuwen

zitten miljoenen sporen. De hoed be-

schermt de sporen tegen regen als een

paraplu. Uiteindelijk worden de sporen

meegevoerd door de wind of verspreidt

door dieren en op een andere plaats

kan een nieuw paddenstoelenleven be-

ginnen. Dat paddenstoelen alleen maar

in de herfst te zien zijn is wel een mis-

vatting, want er zijn genoeg soorten die

ook in de lente en zomer (morieljes) ge-

dijen, maar ook die zijn gebaat bij een

zekere vochtigheidsgraad dus bij grote

droogte zul je ze niet vinden. Vorig jaar

waren de paddenstoelen overal erg laat

en dit jaar uitzonderlijk vroeg en dat is

vooral te danken aan de relatief voch-

tige maand Juli. 

De Blaak herbergt zelf een aantal inte-

ressante zwammen en paddenstoelen.

De meest opmerkelijke is wel de grote

reuzenzwam die zich dit jaar genesteld

heeft in een grote beuk bij de Risse-

beekvijver. De een zijn dood is de ander

zijn brood, want in dit geval is op termijn

de beuk geheid ten dode opgeschreven,

want dit soort zwammen veroorzaakt rot

in de wortels en dat proces voltrekt zich

vaak in een rap tempo. Reuzenzwam-

men kunnen vruchtlichamen tot een

meter ontwikkelen, een opmerkelijke

verschijning. Ook de zwavelzwam heb

ik aangetroffen in dit gebied, maar die

heeft het op eiken of wilgen gemunt. 

Ik krijg vaak vragen over de eetbaarheid

van paddenstoelen. Behalve het feit dat

ik niet zo voor het plukken van padden-

stoelen of zwammen ben, zou ik het

consumeren ervan alleen aanbevelen

als men 100% overtuigd is van de soort.

Jaarlijks vallen er nog altijd doden in

Europa door het eten van giftige pad-

denstoelen. Er zijn in het wereldje be-

drieglijke look-a-likes en die kunnen

precies het verschil maken tussen sma-

kelijk, zwaar misselijk of dodelijk. Ons

aandoenlijk vliegenzwammetje is bij-

voorbeeld matig giftig en dus oneetbaar,

de groene en witte knolamaniet zijn do-

delijk giftig en van de prachtvlamhoed

gaat men hallucineren. Er zijn ook pad-

denstoelen die in beginsel giftig zijn,

maar na verhitting hun giftigheid kwijt

raken. Met dat idee op je bord gaan bij

mij toch alle alarmbellen af. Er zijn ook

verschillende soorten inktzwammen die

je jong wel kunt eten, maar waarvan de

oudere vormen weer giftig zijn. De ver-

schillende russula soorten zijn alleen te

determineren met een microscoop en

als ik mijn eten onder een microscoop

moet leggen haak ik af. Doe dan toch

maar wat erwtjes uit blik. Nee, padden-

stoelen horen in de natuur en afgezien

van gekweekt spul, niet op een bord.

Het Reuselpad en het aanpalende bos

zijn de beste plekken voor zwammen en

paddenstoelen In de periode augustus

begin september trof ik hier al veel soor-

ten aan waaronder de eerder ge-

noemde reuzenzwam (foto)

zwavelkopjes, prachtvlamhoed, franje-

viltplaat (foto), verschillende mycena-

soorten (melksteelmycena,stinkmycena)

Daar komen in oktober nog verschil-

lende soorten bij. De moeite waard om

op een herfstachtige zondag er op uit te

trekken en te ervaren hoe rijk de natuur

in en aan de randen van onze wijk is.

Voor meer foto’s van de genoemde pad-

denstoelen kan men een kijkje nemen

op www.natuurlijk-brabant.webnode.nl
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Scoutinggroep Dr. Moller opgeheven

René Meesters

Na 71 jaar is voor scoutinggroep Dr.

Moller het doek definitief gevallen. Ik

hoorde er de laatste tijd ook nog maar

weinig van. Zag ook nooit een scout bij

het winkelcentrum of ergens anders in

de wijk. Zelf had ik al rond 1996 voor-

goed afscheid genomen, na er 20 jaar

te hebben rondgelopen. Nu nog kan ik,

denk ik, in het aardedonker het hele ter-

rein rondrennen zonder ergens tegen-

aan te lopen.

In 1976 kwam ik bij de Dr. Mollergroep,

of eigenlijk moet ik zeggen de Dr. Mol-

lertroep. Er waren immers enkel verken-

ners. We vierden dat jaar ons 30 jarig

bestaan en de troep werd nog steeds

geleid door de oprichters, Broeder

Paulo (van de broeders van Liefde) en

Antoon van Hest. De jongens kwamen

voornamelijk uit de wijk Zorgvlied. Over

de Blaak werd immers enkel nog maar

zachtjes gefluisterd in die tijd. Als ik

vanuit Zorgvlied de Baroniebaan was

overgestoken kon ik zo tussen de wei-

landen door naar de blokhut fietsen

maar meestal reden we over de Gilzer-

baan. 

Bij het kerstkamp van 1980 maakte ik

als beginnend vaandrig mijn entree bij

de staf, die destijds uit 5 personen be-

stond. Broeder Paulo was nog wel hop-

man maar was nooit meer bij de

bijeenkomsten aanwezig. Op zomer-

kamp had hij zijn eigen bungalowtent én

een begeleider die voor hem zorgde.

De Dr. Mollertroep was een vereniging

met veel tradities. Natuurlijk kwam dat

ook doordat er een staf zat die daar al

30 jaar of net iets korter zat. Naast

Paulo en Antoon van Hest was immers

ook Albert de Jong al vele jaren actief.

Een naam die oud-verkenners uit de

Blaak misschien nog wel kennen omdat

hij pas begin jaren negentig afscheid

heeft genomen. Eigenlijk was heel het

jaarprogramma opgebouwd rondom die

tradities. De Lemotour, een fietstocht

voor verkenners, ouders en bekenden

in september. Het vierdaagse kerst-

kamp dat begon met een kerstviering op

tweede kerstdag voor de oudere ver-

kenners en het eveneens vierdaagse

paaskamp dat begon op tweede paas-

dag voor de jongere verkenners. Het In-

troweekend waarop we ons kunnen

toonden aan ouders en belangstellende

nieuwe leden en waaraan we al weken

van tevoren werkten. En dan natuurlijk

het zomerkamp. Dat duurde geen week,

maar tien dagen en omdat er ook al

voorbereidingen waren vóór het kamp

begon en er ook nog dingen moesten

gebeuren na afloop van het kamp

duurde het kamp voor leiding en de

oudste verkenners soms wel 14 dagen.

En dan natuurlijk de tradities die bij een

scoutinggroep hoorden: De opening met

het hijsen van de vlag en het voorlezen

van de verkennerswet, de sluiting en

het strijken van de vlag. Het fluitsignaal

kort-lang-kort-lang als teken dat we

moesten verzamelen en het kampvuur

op 23 april voor het feest van de be-

schermheilige St. Joris waarop we onze

verkennersbelofte herhaalden die we

ooit bij onze installatie tot verkenner ook

al hadden gedaan. En dan natuurlijk

waarom het eigenlijk ging: Leren overle-

ven door te leren pionieren, navigeren,

koken, sporten, het verlenen van eerste

hulp en samenwerken.

Toen er begin jaren negentig afscheid

was genomen van de oorspronkelijke

staf was ook het moment daar om te

vernieuwen. Dat begon met de oprich-

ting van een welpenhorde en daarna

het toelaten van meisjes bij de verken-

ners die vanaf dat moment scouts wer-

den genoemd en bij de welpen die

vanaf dat moment esta's werden. Uit-

eindelijk werd er ook nog een explorer-

groep opgericht voor scouts die te oud

waren geworden. Voor mij was het toen

tijd om afscheid te nemen omdat ik zelf

kinderen kreeg. Daardoor verloor ik de

groep wat uit het oog. 

Helaas is nu het moment daar dat er

een einde is gekomen aan een tijdperk.

Te weinig leiding, te weinig aanwas van

nieuwe leden, veelvuldige inbraken en

vernielingen bij de blokhut, het bos dat

te koop staat. Het speelde allemaal mee

om deze beslissing te nemen is mij dui-

delijk geworden.

Wat rest zijn mijn herinneringen waar-

mee ik een volledig boek zou kunnen

schrijven. Misschien schrijf ik ze nog

een keer hier in het Wijkblad. 

Advertentie

uw

huis of bedrijf

in

vogelvlucht
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HD ontwerp • Vlettevaart 19 • 5032 BK • Tilburg
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huisstijlen • en alle overige vormgeving



Uw voorzitter Frans van Dommelen

van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord

Op het moment van schrijven van deze

bijdrage (begin september) is de vakan-

tie voor de meesten van ons al weer

achter de rug. In elk geval voor de

schoolgaande kinderen; die zijn al weer

aan hun nieuwe uitdaging/omgeving be-

gonnen. Het is te merken aan de drukte

aan de Grebbe en de parkeerplaats bij

de Beeklaan. Veel auto’s, gelukkig ook

veel fietsers. Hopelijk neemt iedere

ouder hierin zijn verantwoordelijkheid,

want de veiligheid van ons allen, maar

vooral die van de kinderen staat cen-

traal. Liever iets vroeger van huis en

meer ontspannen op weg. 

Tijdens de activiteiten van het Kinderva-

kantiewerk in de laatste vakantieweek

was het ook enorm druk in de Beeklaan.

Door een strakke organisatie, die alles

in goede banen heeft geleid, was dit

weer een enorm succes. Ruim 850 kin-

deren hebben een prachtige week

gehad. Meer dan 100 vrijwilligers heb-

ben dit alles mogelijk gemaakt, gestimu-

leerd door een uitstekende leiding, die

een dikke pluim verdient. Zonder deze

mensen was er minder mogelijk in de

Blaak.

Maar er gebeurt natuurlijk nog meer in

onze wijk. In augustus hebben we Ko

Schaaders en zijn vrouw in de bloeme-

tjes gezet, gefeliciteerd en bedankt voor

het 10 jaar lang organiseren van de

vaste koffieochtenden in de Hofstede.

Vele Blaak-bewoners treffen hierbij

vrienden, die samen veel ondernemen.

Een goede gelegenheid om de een-

zaamheid te verdringen. We hopen dat

dit evenement nog vele jaren zo suc-

cesvol door kan gaan. 

Ook een mijlpaal van 10 jaar bereikt de

fietsclub van de Blaak. Na de laatste

fietstocht van dit jaar op dinsdag 3 okto-

ber vieren we dit heuglijk feit. De eerste

fietstocht werd op 24 mei 2007 georga-

niseerd door de initiatiefnemers Wim

van Zijl, Albert van Nieuwburg en Rien

van Wensen. Na een start met 15 men-

sen, gaan er nu regelmatig 25 tot 30

mensen mee op pad. In de wintermaan-

den wordt de fiets verruild voor de wan-

delschoenen en wordt er natuurlijk na

afloop koffie gedronken met de club van

Ko.

Het kunstwerk onder de A58 wordt op

dit moment gerealiseerd door Jori van

Boxtel. Bij de keuze van het onderwerp

is ook de Wijkraad betrokken geweest.

Ik kan u verzekeren dat er een mooi re-

sultaat gaat komen, dat de samensmel-

ting van het stadsbos en inwoners

enerzijds en de historie van het Bels

Lijntje anderzijds uit gaat beelden in

mooie zachte kleuren. Jammer dat tij-

dens de productie ongewenste gasten

het werk beklad hebben en daardoor

voor vertraging en extra kosten hebben

gezorgd. Schande voor de Blaak! Er zijn

mensen, die nog veel moeten leren over

het tonen van respect voor anderen en

hun eigendommen. Omtrent de opening

volgt nog een nadere mededeling.

Aan het begin van de zomer hebben di-

verse inwoners ons attent gemaakt op

de vergroening van de wijk, maar dan

op de verkeerde plaatsen. Trottoirs,

vluchtheuvels, straten en parkeerplaat-

sen werden overwoekerd door onkruid

en ander ongewenst groen. Nadat wij

dit bij de gemeente hadden aangekaart

is er direct door wethouder Jacobs op-

dracht gegeven om hier verbetering in

aan te brengen. De verbetering is zicht-

baar, maar nog niet overal. Overigens is

dit niet alleen een probleem in de Blaak,

maar in de gehele stad. We kunnen na-

tuurlijk ook zelf een handje helpen door

eigen trottoirs en overhangend groen

onder controle te houden. Dat maakt

het wel zoveel leuker in de Blaak.

Een ander zomers probleem is de over-

daad aan geluid in onze wijk. In diverse

buurten/straten worden feestjes georga-

niseerd, waarbij vaak harde muziek ten

gehore wordt gebracht. Kan leuk zijn,

maar de buren denken er wel eens an-

ders over. Dit zorgt voor overlast, vooral

in de late uurtjes en is zeker een sto-

rend element voor onze kinderen. Laten

we met elkaar afspreken om geluids-

overlast tot een minimum te beperken.

Even de buren informeren vooraf, kan

ook tot enig begrip leiden. Onze wijk

moet wel leefbaar blijven voor allen.

Tot slot vraag ik namens de Wijkraad

uw extra aandacht voor de RABO Club-

kas Campagne. De Rabobank heeft

200.000,-- ter beschikking voor activitei-

ten in hun gebied en leden beslissen of

en hoeveel geld er naar welke instelling

gaat. De Wijkraad heeft een plan inge-

diend om het 40-jarig bestaansjubileum

te vieren in 2019. De besluitvorming

vindt plaats in november 2017 en de be-
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taling in januari 2018. De Rabobank

heeft ons verzekerd, dat als wij iets win-

nen, dit bedrag gereserveerd mag wor-

den voor ons feest in 2019. Ik roep dan

ook iedereen in de Blaak op, om op ons

plan te stemmen. Leden krijgen hierover

via de website van de Rabobank infor-

matie. U kunt stemmen van 3 t/m 17 ok-

tober. Bent u nog geen lid, maar bank-

iert u wel bij de Rabobank, dan is een

telefoontje naar de bank of aanmelden

via de website voldoende om lid te wor-

den. Moedig ook uw vrienden en ken-

nissen aan, want hoe meer stemmen

hoe hoger het bedrag.

Als bestuur zijn we bezig de organisatie

en communicatie te verbeteren en zul-

len keuzes moeten maken in de te on-

dernemen activiteiten. We komen daar

later op terug. Ook de uitwerking van

“de Wijk aan Zet“ staat hoog op de

agenda, maar we wachten nog steeds

op duidelijkheid van de gemeente.

Jij stemt toch ook op De Blaak

voor een mooi jubileumfeest?

In 2019 bestaat onze wijk de Blaak 40 jaar. En dat gaan we uiteraard vieren! Hoe, dat is nog niet exact bekend, wel is duide-

lijk dát we festiviteiten organiseren voor alle Blaak-bewoners, van jong tot oud. 

Waarom jij hier nu al iets over leest? Omdat je er nu al eenvoudig je steentje aan kunt bijdragen. Rabobank Tilburg organi-

seert de Clubkas Campagne. Wijkraad De Blaak doet mee aan deze actie en strijdt mee voor een geldcheque voor een mooi

feest. Van 3 oktober tot en met 17 oktober kun je stemmen voor onze wijk. 

Hoe? Bankier je bij Rabobank, word dan eenvoudig lid van Rabobank via www.rabobank.nl/tilburg (klik op de site op “Rabo-

bank Clubkas Campagne”) en daarna kun je stemmen! En bankier je bij een andere bank, dan beveel je bij anderen een

stem op onze wijk(raad) toch warm aan?

MS Fonds zoekt collectanten
Van 20 t/m 25 november organiseert het

Nationaal MS Fonds de landelijke huis-

aan-huiscollecte om geld in te zamelen

voor onderzoek naar de ziekte Multiple

Sclerose. 

MS is een chronische ziekte van het

centrale zenuwstelsel. In Nederland

hebben meer dan 17.000 mensen MS,

en jaarlijks krijgen 800 mensen de di-

agnose. De eerste ziekteverschijnselen

openbaren zich meestal tussen het 20e

en 40e levensjaar en het is de meest in-

validerende ziekte onder jonge mensen

in Nederland. Veelvoorkomende klach-

ten van MS zijn moeheid, oogklachten,

krachtverlies, coördinatiestoornissen,

blaasproblemen en gevoelsstoornissen. 

Over de ziekte MS is nog veel onbe-

kend. Onderzoekers weten nog niet

waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe

het genezen kan worden. Met de op-

brengst van de collecte investeert het

Nationaal MS Fonds in innovatieve on-

derzoeken om MS te genezen. 

Wil jij dat mensen met MS zich beter

voelen door jou?

Word collectant. Help MS-patiënten.

Collecteren is niet moeilijk en kost maar

2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 

Kijk op de website www.mscollecte.nl

voor meer informatie en meld je snel

aan. Samen staan we sterker tegen MS!

Bachelo
r  

Bag
ge

rm
ee

st
er

 (n
iv

ea
u 

4
) 

 B
an

k 
en

 v
er

ze
ke

re
n 

 B
an

ke
tb

ak
ke

r (
niv

eau 2
  B

asisschooldocentopleiding

Basisg
oudsm

id
 (n

iv
ea

u 
3)

  B
as

is
op

le
id

in
g 

fo
to

ac
ad

em
ie

  B
ar

te
nd

er
 (n

iv
eau 3

)  B
edrijf

s- en consumentenwetenschappen  

Bedrij
fs

ad
m

in
is

tr
at

ie
  B

ed
ri

jf
sa

ut
ot

ec
hn

ic
us

 (
ni

ve
au

 2
)  

Be
dr

ijf
sc

om

m
unicatie

  B
edrijfseconomie  Bedrijfsinformatica  

Bedrij
fs

in
fo

rm
at

ie
te

ch
no

lo
gi

e 
(b

us
in

es
s 

&
 it

)  
Be

dr
ijf

sj
ou

rn
alis

tie
k  B

edrijf
skunde  Bedrijfskunde & agribusiness  

Bedrij
fs

ku
nd

e 
M

ER
  B

ed
ri

jf
sk

un
d

ig
e 

in
fo

rm
at

ic
a 

(a
ss

oci
ate

 degree)  B
edrijfsmanagemen MKB  Bedrijfswiskunde  

Beeld
ende 

ku
ns

t 
&

 v
or

m
ge

vi
ng

  B
ee

ld
te

ch
ni

cu
s 

(n
iv

eau 4)  B
elastingrecht  Beleid & management gezondheidszorg  

Bero
epso

ff
ic

ie
r 

lu
ch

tm
ac

ht
 (

K
M

A
)  

Be
ro

ep
sv

lie

ger  B
estuurskunde  Bestuurs- en organisatiewetenschap  Bestuurskunde &

 overheidsm
anagement  

Bèta
-g

am
m

a 
 B

eu
rs

- 
en

 e
ve

ne
m

en
te

nm
anagement  Beveiliger (niveau 2)  Beveiligingsm

anagem
ent   B

ew
egingsagogie  Bewegingstechnologie  

Bewegi
ng

sw
et

en
sc

ha
p

pe
n 

 B
ib

lio
th

eekmedewerker (niveau 4)  Biochem
ie  Bio-farm

aceutische w
etenschappen  

Bio
lo

gi
e 

 B
io

lo
gi

e 
&

 m
ed

is
ch

 la
boratoriumonderzoek  Biom

edische technologie  Biom
edische wetenschappen  

Bio
m

et
ri

e 
 B

io
te

ch
no

lo
gie

  B
iotechnologisch analist (niveau 4

)  Business & innovation  

Blo
em

si
er

ku
ns

t (
as

sociate degree)  Bodem
, w

ater, atm

osfeer  

Bosb
ou

w
  B

ro

od- en banketbakker (niveau4)

Voor een beste studiekeuze

Brigitte Bruens 
Studiekeuzecoach

Studiekeuze?

Wielingen 5    5032 TL Tilburg    06 20 64 53 30

 bestestudiekeuze.nl

na
rrnuur

onocesfjjfiijrdeB
eiiettiaat

ccaiicnni
uun

mm
u

mm

m

oom
ccosscffsjjfriiijrrijddr

nemusnocneen-sfjjfiijrriddr
eed

B)33)
uu

3

aau

eea
vve

iivnni
((nreerddeneen

nidielpotnntecceodlldool
ohho

cchsscsssiisssi
aas

BBa
2

uaau
eea

vve
iivnni

((nreerkkekkkaakbttb

ksruuttussteBBe
reer

gnittisstallaeelB)44)
uaau

eea

vve

iiv

msfjjfiijrdeB)ee)
eeerggr

eeg
dde

etteaat
iiacci

eBednukkusskfjjfiijrriddr
eed

BBe
keek

iiettisstliiisllisaal
n Btnnte

tudiekS

  

 
 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

  

 

 
  

 
 

  

  
 

 
  

  

  
  

 
 

 
  

  

  
  

  

 
  

 

 

 

  

   

  

 
 

 
  

 

 
  

    

 

  

 
 

  

  

    

  
 

 

  

  
 

 

  
 

   

   

  

  

  

    

  
 

  

  
 

 

 

  

 
  

   

  

   

 
 

  

  
  

 

 
  

 
 

  

  

  

 

 

        

 

aciictamrofnisfjirdeBeim
neppahcsnetewnetn

gn

taat
ssaiisnni

aanggarrgone-sruutseBednuk

noon

zzo
eez

gge
tt g

nnt
een

meemggeaagnam&dieleBthcerggr

edde
nnd

uun
kkusskiiswwi

sffsjjfiijrriddreBBKMnemeganam ssssesniinsubirga&ednuksfjirde

evin(rekr B)22)uaevin(regilieveB

?eeuzk

  

 
 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

  

 

 
  

 
 

  

  
 

 
  

  

  
  

 
 

 
  

  

  
  

  

 
  

 

 

 

  

   

  

 
 

 
  

 

 
  

    

 

  

 
 

  

  

    

  
 

 

  

  
 

 

  
 

   

   

  

  

  

    

  
 

  

  
 

 

 

  

 
  

   

  

   

 
 

  

  
  

 

 
  

 
 

  

  

  

 

 

        

 

ojjossjffsjjfiijrriddreB
)tt)i

&
ssenisu

b(
ei g ol onhcch et eet i tti aat

mm
a

r of nnf
iin ssi ffs jjf iij rri ddr

eed

deB
)22)

uaevin(
sucinhce t ot uasfji r deB

ei tti aat rttr sst iis nni iin
mm

i
ddm

aad ssa ffs jjf ij

etrrtaBBa
eiie

medacaotof
gni

d i el
p osi s a B

) 3
uaeviiv nni ((n

diid
mm

i
ssm dds

uud

teknaB
nerekezrev

ne
k n a

B
)

4
uaevi n((n

r ette s ee
mr eer gge ggg aag

reer
gge

eeg

iiellivvl
ssvpps

eeporroeB
)

A
MM

A
K(

thc a
mt hc ul

r ei cci i ffi fff oof sso peep
orro eer

BBe

viivnni
((n

suusccuiicnhcchetdlee
B

gniv e g
mr ov

&
t sst nuun kku

edde
nnd

een
dde

lld eel

eee

BBe

ossosssaas((a
accaiicttia

mroffoni
egi

dnu k sfji r de B
REER

MM
E

ednnd uun kku ssk fjjf iij rri ddr

eed

BBe

eiieggi

oog
lloonhcetoi

B
ei rttr eet

moom

iio BBi

aroor
bo

aab

lla

hcchsiisddie
m

&
ei g ol oi B

eiie ggi ollo ool

iio BBi

edemme
kkm

eek
eee

hhe

tthoiiollibiibBBi
nep

pahc s n et e
ws ggs niin ggi eeg

wwe

eew

BBe

emme
eem

gge
aag

nna

aan

mm
a

nnm
eentteneen

meneve
ne

- s r ue B
a

m
mm

m
aam gga

- atta èèt

BBè

wu
saas((atsnukr ei s

me ollo

  

 
 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

  

 

 
  

 
 

  

  
 

 
  

  

  
  

 
 

 
  

  

  
  

  

 
  

 

 

 

  

   

  

 
 

 
  

 

 
  

    

 

  

 
 

  

  

    

  
 

 

  

  
 

 

  
 

   

   

  

  

  

    

  
 

  

  
 

 

 

  

 
  

   

  

   

 
 

  

  
  

 

 
  

 
 

  

  

  

 

 

        

 

m
a

ssm
dds

iid
eei

hrrh
eer

vve
o

&
ed

nu
ks

ru
ut

se
B

pa
ha

cch
snns

een
tte

eet
wwe

eew

iietti
aat

gr
ozzo

ssz
dds

id
eei

hhe
ddh

nnd

st
iislli

aal

nna

aan
hcchsiisggiolonhcetotiBBi

neppahcs net e wehcch siis
ddi

eed

mm
e

oom
iio

BBi
ei

go
lo

nh
ce

t
eh

cch
siis

ddi
eed

mm

e

oomiioBBi
keozrednomuirottoaat

nepppp
aap

hha

cch

ssc

nns
een

tte
e

ww
e

eh
cs

it
ue

ca
mr

af
-o

iBBi
ei

mm
i

eem

hhe
cch

oiioBBi
)4uaevin(rekreweew

ei gol onhcet sggs niin ggi
eeg

wweew
BBe

eiie
ggi

oog
ggo

aag
ssa

ggs
ng

i g
e

we
B

tn
e

me
ga

naan
mm

a
ssm

ggs
nng

giiin
ggin

iig

illliiili
eei

vve
eBBe

t nnt e meem
gge

aag
nna

aan

m

) 4uaeea

vve

iiv

n((n
re

kk
ab

ttb
eet

kke

nnkabne-doooo

rroBBr
wu o bssb oBBo

r eefssf
o

mm

o

ttm
a,

rr,
et

a
w,

mem
doBBo

)ee)ergedetaicci
osso

sssaas
ollo BBl

noit avonni
&ssss

ees

nne
iin

ssi
uus

B
)

4
ua

ev
in

((n
ts

  

 
 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

  

 

 
  

 
 

  

  
 

 
  

  

  
  

 
 

 
  

  

  
  

  

 
  

 

 

 

  

   

  

 
 

 
  

 

 
  

    

 

  

 
 

  

  

    

  
 

 

  

  
 

 

  
 

   

   

  

  

  

    

  
 

  

  
 

 

 

  

 
  

   

  

   

 
 

  

  
  

 

 
  

 
 

  

  

  

 

 

        

 beste

eBBejiij rri ddr

eed

BBe

uoou
ggo

ssg iis ssi

aas

BBa

B
r oor

llo eel

hhe

cch

aac
BBa

Stud
Brig  

oor een beste VVoor een beste studiekeuze

en 5Wieling 5032 TL Tilburg

  

 
 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

  

 

 
  

 
 

  

  
 

 
  

  

  
  

 
 

 
  

  

  
  

  

 
  

 

 

 

  

   

  

 
 

 
  

 

 
  

    

 

  

 
 

  

  

    

  
 

 

  

  
 

 

  
 

   

   

  

  

  

    

  
 

  

  
 

 

 

  

 
  

   

  

   

 
 

  

  
  

 

 
  

 
 

  

  

  

 

 

        

 e

oacheceuziek
gitte Bruens

  e studiekeuze

  lburg 06 20 64 53 30

eeuzstudiek .nl



blz 8

Sportvereniging “De Blaak”

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon Tel.nr.

woensdag 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 - 22.15 uur volleybal volwassenen Gerard de Burger 463.32.95   

22.15 - 23.15 uur zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters 463.98.62

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 en algemene informatie vindt u op onze website www.svdeblaak.nl

Waarom sporten? 
Na een uurtje sporten voel je je beter,

zelfverzekerder, positiever, sterker, leni-

ger, kortom fitter.Wacht niet langer en

gun jezelf dat moment. Je kunt kiezen

uit bovenstaande sporten die in de

sporthal hier in de blaak worden gege-

ven. 

Heb je een voorstel voor een andere

sport; laat ons dit dan weten: via

info@svdeblaak.nl, misschien kunnen

we dan samen een nieuwe sportgroep

opstarten. 

Wie komt onze groep volleybal-

lers versterken?
Bij SV de Blaak hebben we  enthousi-

aste mensen die elke week komen vol-

leyballen. We  beginnen elke training

met het losmaken van onze spieren, ge-

volgd door een paar technische oefenin-

gen. Dit om de vaardigheid op peil te

brengen. Daarna gaan we gezellig,

maar fanatiek aan de slag. Onderling

spelen we dan diverse partijtjes.

Het startschot van deze volleybalavond

klinkt om 21.00 uur en om 22.15u horen

we het eindsignaal.

Daarna onder de douche en onder het

genot van een drankje evalueren we de

avond in het sportcafé. Dit laatste is

overigens geheel vrijblijvend.

Klinkt bovenstaande u als muziek in de

oren dan bent u bij ons van harte wel-

kom. Wij kunnen nog enthousiaste

dames en heren gebruiken.

Ik hoop u binnenkort te mogen begroe-

ten.

Wilt u nog iets meer weten, dan kunt u

altijd contact opnemen met Gerard de

Burger, tel: 0615421465

anders. Interesse: kom een keer mee-

doen aan een proefles

Keep-fit, woensdagavond van

20.00-21.00 uur
Deze les is geschikt voor zowel begin-

nende als voor gevorderde sporters.

Een gedeelte van de les is gebaseerd

op vetverbranding en conditieverbete-

ring en een gedeelte is gericht op spier-

versteviging. 

Er wordt gewerkt met verschillende ma-

terialen zoals steps, dynabands, ge-

wichtjes, ballen etc. Iedere training is

Zumba, 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

volgen is. Met zumba werk je natuurlijk

aan je conditie, maar daarnaast ver-

band je ook nog eens enorm veel calo-

rieën.

Al direct van af 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

heupbewegingen in combinatie met

korte danscombinaties zijn goed te vol-

gen en zorgen elke week voor een

leuke uitdagende 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 er-

vaart. Zin om mee te komen dansen,

kom gewoon een keertje meedoen!
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Muilkorven

Joep Voogt, HTC De Wolf

Of het nu een noodgeval betreft, of uw

hond heeft pijn en moet behandeld wor-

den door een dierenarts, of u wilt voor-

komen dat uw honden dingen van straat

eet die niet goed voor hem zijn, een

muilkorf is een essentieel attribuut en

iedere hond zou, ongeacht zijn tempe-

rament, aangeleerd moeten worden er

een te dragen. Er zijn landen waar u

verplicht bent een muilkorf bij u te heb-

ben en u kunt verplicht worden deze de

hond aan te doen als u daar om ge-

vraag wordt.

De puppytijd is dé tijd om te starten met

het wennen van pups aan het betasten

van de bek, hoofd en lichaam. Maar ook

aan dragen van een muilkorf die de be-

wegingsvrijheid van de bek beperkt.

Niet alleen voor een dierenarts bezoek

waar de hond ten gevolge van pijn

agressief kan reageren. Maar voor ie-

dere situatie waarin de hond een

slechte reactie kan hebben op angst en

pijn.

Muilkorven zijn bedoeld als veiligheids-

middel maar kunnen wel stress opleve-

ren bij honden die ze niet gewend zijn.

De plotselinge beperking van bekbewe-

gingen kunnen paniek veroorzaken bij

zelfs de meest kalme honden. Sommige

muilkorven beperken zelfs de ademha-

ling omdat ze de bek volledig afsluiten.

Het dragen van een muilkorf moet een

geleidelijk en voorzichtig proces zijn.

Om te beginnen zoek een juist pas-

sende muilkorf. Eentje waardoor hij nog

normaal kan ademhalen, eventueel nog

beloningen kan aannemen en kan drin-

ken. Een zogenaamd snuitje dat de bek

volledig afsluit is prima voor een diere-

nartsbezoek of bij de trimmer. Maar niet

voor een langere periode zonder toe-

zicht. Daarom is een korfmodel het

beste.

Maak niet de fout om de muilkorf alleen

maar aan te doen in stressvolle situa-

ties. De sleutel tot succesvolle gewen-

ning is de muilkorf te linken aan prettige

situaties en fijne gebeurtenissen. Zo

wordt de korf een voorspeller van een

leuke gebeurtenis.

Haal de muilkorf tevoorschijn om uw

pup er aan te laten wennen. Koppel zijn

snuffelen aan iets lekkers of zijn favo-

riete speelgoedje. Als dit eenmaal goed

gaat dan kunt u de korf voor zijn neus

houden met een heel lekker voertje erin.

Forceer zijn neus niet erin maar laat

hem zelf zijn neus er in stoppen om de

beloning te pakken. Dit gebeurt op zijn

eigen tempo. Door een extra voertje

door de korf aan uw hond te voeren

houdt hij zijn neus er langer in. U kunt

de korf ook op de grond leggen met wat

smeerkaas er in zodat hij zijn neus erin

kan steken om de beloning te krijgen.

Zodra uw hond zijn neus zonder stress

in de korf houdt kunt u hem losjes vast-

maken om zijn nek. Terwijl u dat doet

blijft iemand de hond voertjes geven

door de korf zodat er een positieve as-

sociatie blijft bestaan. Let goed op het

gedrag van uw hond. Zodra er paniek

dreigt te ontstaan de korf direct verwij-

deren en een paar stappen terug doen.

“Langzaam aan dan breekt het lijntje

niet” is het beste motto bij het laten

wennen aan een muilkorf. Iedere stap

die te snel wordt gemaakt kan beteke-

nen dat uw hond iets moet doen wat hij

(nog) niet wil of kan.

Houd het leren leuk. Uw uiteindelijke

doel is dat uw hond een positieve asso-

ciatie maakt tussen de muilkorf en leuke

voorvallen. Het leerproces kan nooit in

een sessie gedaan worden. Werk

daarom in korte sessies per keer. Als

uw hond gefrustreerd of gestrest raakt

doe dan een paar stappen terug en

bouw langzamer op. Als u dit goed doet

dan zal uw hond als hij de muilkorf ziet

net zo hard komen aanrennen als wan-

neer u nu zijn riem met halsband pakt.

Succes
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Op 19 november viert gemengd koor

Malkander uit Tilburg zijn dertigjarig be-

staan met een lustrumconcert in Hoge

Veer aan de Bredaseweg. Begintijd:

15:30 uur. Naast stukken uit het wes-

terse klassieke muziekrepertoire  wor-

den arrangementen uit de Arabische

muziek ten gehore gebracht. Behalve

koormuziek bevat het programma ook

instrumentale uitvoeringen door strijk-

kwartet en accordeon. Belangrijkste uit-

voerders van de Arabische muziek zijn

Monir Goran en Faten Bouralou, die

zang en voordracht verzorgt. Berrie Kol-

mans zingt, en hij dirigeerde ons in de

overgangstijd naar Gabrielka Clout,

onze huidige dirigent. Zie ook

www.koormalkander.nl

Een lustrumconcert met het thema ver-

binding. Dat was de gedachte die begon

te leven toen het 30-jarig bestaan van

gemengd koor Malkander in zicht

kwam. “Met de ander tot Malkander” is

niet voor niets het motto van het Til-

burgse koor, dat haar oorsprong heeft in

de Tilburgse wijk De Blaak. Daarom

was het een goed idee om de ‘nieuwe

Nederlanders’ centraal te stellen in een

muzikale presentatie met verschillende

muziekstijlen.

Nieuwe Nederlanders

Hoewel ze al 26 jaar in Nederland

woont, beschouwt medeorganisator en

koorlid Raffaela Tibasco zich nog

steeds als nieuwe Nederlander. Haar

komst vanuit Italië naar Nederland had

geen politieke of economische reden,

maar als immigrant herkent zij intuïtief

de problematiek van vluchtelingen en

mensen met een migratieachtergrond.

‘Ze zijn vaak moeilijk te bereiken omdat

ze zich voortdurend verplaatsen, ver-

schillende levensopvattingen hebben en

afkomstig zijn uit diverse culturen en

taalgebieden. De lustrumcommissie is

van mening dat we met een combinatie

van westerse en oosterse muziek voor

verbinding kunnen zorgen en als koor

iets kunnen betekenen voor deze men-

sen. Daarom willen we de nieuwe Ne-

derlanders centraal stellen in de muziek

die we tijdens ons jubileumconcert gaan

uitvoeren.’

Mozaïek

Welke vorm leent zich beter als meta-

foor voor de verbeelding van verschil-

lende culturen dan de mozaïek? Dat

idee ontstond bij Raffaela Tibasco toen

ze in gesprek kwam met collega’s op de

school waar ze taalles geeft. ‘Versier-

kunst vormt een belangrijk element in

zowel de Aziatische als de Europese

cultuur en is het resultaat van de bijdra-

gen van veel mensen.  Wij willen de

verschillende klanken, stijlen en vormen

bij elkaar brengen in de muziek en daar

één geheel van maken, als verbindende

factor. Daarom vinden wij de mozaïek

een mooi beeld dat past bij ons jubile-

umconcert.’

Doelen

Om de veelkleurigheid te onderstrepen

van het mozaïek waar Raffaella  aan

denkt, noemt ze vier belangrijke doelen

van het jubileumconcert. ‘We willen een

gevoel van trots en hoop geven aan

nieuwe Nederlanders. We willen het pu-

bliek een platform  bieden om kennis te

maken met Arabische muziek. We zoe-

ken een nieuwe manier om door middel

van muziek en literatuur een verbinding

te maken met universele waarden en

gevoelens. Daarbij willen we heel na-

drukkelijk mensen uit de Arabische we-

reld betrekken, met Syrische

immigranten als belangrijke doelgroep.

Dat is ook de reden waarom we scholen

bezochten om de immigranten te berei-

ken en kaartjes aan te bieden om ons

concert te bezoeken.

Gemengd koor Malkander richt zich bij 

jubileum op nieuwe Nederlanders
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Kunstuitleen  
www.artforcompany.nl 

 

Verbouwingsuitverkoop 70% korting 
  

op geselecteerde originele doeken en zeefdrukken  
 

kom op 8,15 of 22 oktober tussen 13.00-17.00uur 
 

naar Art for Company, Thornerbeek 17 in Tilburg (De Blaak) 
 

Student naar de Notaris
Margot Peeters

De Kerf & Van Sprang Notarissen

Als student moet je je met allerlei

dingen bezig houden. Welke studie

ga je doen? Haal je voldoende stu-

diepunten om het jaar te halen? Van

welke vereniging word je lid? Maar

heb je je als student zijnde ook wel-

eens afgevraagd of je notarieel zaken

kan regelen? 

Op het moment dat je bijvoorbeeld lid

wordt van een studentenvereniging dan

wordt meestal niet stilgestaan bij wat

voor vereniging het is. Misschien kijk je

of de vereniging gericht is op een be-

paalde sportactiviteit of andersoortige

activiteiten. De vraag is echter of je ook

hebt nagedacht over of het een formele

of informele vereniging is. Het oprichten

van een informele vereniging hoeft niet

via de notaris. Het oprichten van een

formele vereniging daarentegen wel.

Het verschil zit met name in de aan-

sprakelijkheid. Mochten de kosten van

bijvoorbeeld een biercantus de spuiga-

ten uit lopen, dan is het als bestuurder

verstandig eens te kijken of het om een

formele of informele vereniging gaat.

Het kan immers maar zo zijn dat je als

bestuurder van een informele vereni-

ging privé aansprakelijk wordt gesteld

voor schade en kosten. Het kan dan

dus zinvol zijn om juist een formele ver-

eniging op te richten of een informele

om te zetten naar een formele vereni-

ging. Een vereniging oprichten bij nota-

riële akte kan niet alleen aantrekkelijk

zijn om aansprakelijkheid te beperken,

maar ook om in aanmerking te komen

voor bijvoorbeeld subsidies, erfenissen

of om een registergoed te verkrijgen. 

Ook social media is tegenwoordig niet

meer weg te denken. Bijna iedere stu-

dent heeft wel een Facebook account.

Wat echter vaak wordt vergeten is wat

er na het overlijden met zo'n account

moet gebeuren. Moet deze verwijderd

worden of wil je juist dat er een gedenk-

pagina komt? Om dit te regelen kan je

bij het opstellen van jouw testament een

social media executeur aanwijzen. Deze

zorgt voor jouw online leven na de

dood. 

Voor een student lijkt de gang naar een

notaris misschien een ver van het bed

show, maar het kan zeker wenselijk zijn.

Wil je bijvoorbeeld met een gerust hart

bestuurder van een studentenvereni-

ging worden of bepalen wat er met jouw

social media accounts moet gebeuren,

dan kan je hiervoor een afspraak maken

via 013-5321155 of 

info@notaristilburg.nl.

Van 13 juli tot en met 10 oktober ex-

poseren Louise van den Heuvel-van

Beers (schilderijen), Miriam van

Leemput (portretten in klei) en Ronne

Vinkx (fotografie) bij Libra Revalida-

tie & Audiologie

Ronne Vinkx startte met fotograferen

tijdens zijn eerste verre reis naar West-

Amerika.  Sindsdien staat in zijn werk

het landschap centraal. Op de expositie

ziet u foto’s van landschappen uit Ar-

gentinië, IJsland, Chili en Bolivia. Maar

ook het Nederlandse landschap, zoals

de Kampina, ontbreekt niet.  

In 2016 beklom Ronne de Kilimanjaro

en schoot hij vanaf de top indrukwek-

kende beelden. 

Groepsexpositie bij Libra R&A locatie Leijpark
Louise van den Heuvel-van Beers schil-

dert sinds 1983. Zij volgde een kunstop-

leiding en talrijke cursussen in aquarel,

beeldhouwen en boetseren. Zij is lid van

de kunstenaarsgroep AR-T (Ateliers-

ReeshofTilburg) en de schildersclub ‘de

Zolderlingen’. 

Miriam van Leemput ontdekte haar

liefde voor klei rond 2000. Op deze ex-

positie ziet u haar eerste beelden. Zij

volgde twee jaar lang de vakopleiding

SBB te Gouda. Hier leerde ze verschil-

lende technieken voor het gebruik van

keramiek. Daarnaast volgde ze lessen

bij Çarien van Dongen. 

Bezoek expositie

Bent u nieuwsgierig naar de werken? U

kunt de expositie gratis bezoeken, van

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00

en 17.00 uur. 

Bezoekadres: Libra Revalidatie & Audi-

ologie locatie Leijpark, Professor Stolte-

hof 3, 5022 KE Tilburg (gangen op de

begane grond). Meer informatie vindt u

in de folders bij de hoofdingang.

Meer kunst bij Libra Revalidatie &

Audiologie, locatie  Leijpark

Drie tot vier keer per jaar is er een ex-

positie van uiteenlopende kunstwerken

te zien op de locatie  Leijpark. Deze ex-

posities zijn altijd vrij toegankelijk voor

alle geïnteresseerden.
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Midgetgolf
Ko en Jenny Schaaders.

Een sportieve uitdaging, maar vooral

veel plezier. Inmiddels is het al een tra-

ditie dat de koffieochtend-deelnemers

op de derde dinsdag in juni ergens gaan

midgetgolfen. Dit keer is het bij "De Fi-

nanciën" in Loon op Zand. De 'wedstrijd'

begint voor ons al een paar dagen eer-

der. Voor elke deelnemer schrijven we

een klein briefje met de naam erop.

Vrouwen en mannen apart. De briefjes

gaan in een trommel, er wordt flink ge-

schud. Zonder dat er een notaris aan te

pas komt worden de vrouwen- en man-

nenteams samengesteld. De uitkomst

zorgt bij ons al voor plezier. 

Om 09:30 uur vertrekken we al carpoo-

lend naar de wedstrijdlocatie. Zoals op

dinsdag gebruikelijk start de ochtend

met koffiedrinken met wat lekkers. Elk

team bestaat uit vier deelnemers die op

hun eigen baannummer starten, met

een baan ertussen om opstoppingen te

voorkomen. Dit keer waren er negen

teams. Midgetgolf schept de mogelijk-

heid om elkaar nog beter te leren ken-

nen. Zeker als het weer meezit is het

een leuk en ontspannend spel, waarbij

het vooral om het plezier gaat. Het deel-

nemen is belangrijker dan het winnen. 

Amusant om te zien is op welke bijzon-

dere wijze sommigen de club vasthou-

den. Ook met de spelregels, hoe

eenvoudig ook, wordt gesjoemeld. Het

gaat, zoals al eerder beschreven om de

lol. En lol is er in overvloed. Vrijwel alle

deelnemers genieten van het spel en de

lol. Na het tellen van de punten ontvin-

gen de winnaars een cadeaubon. Vast

en zeker staat midgetgolf ook voor vol-

gend jaar weer op het programma. Tra-

ditie is nu eenmaal traditie.
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Barbecue in de Blaak

"Onze Lieve Heertje, geef mooi weertje,

geef een mooie dag, dat het zonnetje

schijnen mag". Zo'n gebedje uit je kin-

dertijd schiet je spontaan te binnen als

je in de regen op weg bent naar een

barbecue. Dé barbecue, georganiseerd

door Ans van Huijgevoort en Annie

Heerkens, verzorgd door Hofstede de

Blaak en opgeluisterd door muziek en

zang van Wim van Oosterwijk. Ja, het

regende 30 juli en wie aankwam bij de

Hofstede zocht een droog plaatsje

onder de parasols of binnen in de zaal,

waar een groep bewoners van de

Grebbe al aan een lange tafel bij elkaar

zat.

Gelukkig begon de zon al gauw te schij-

nen en lokte iedereen die kon naar bui-

ten, waar Wim van Oosterwijk een med-

ley van evergreens liet horen, van Elvis

Presley tot Johnny Jordaan. We geno-

ten van het heerlijke eten en van de

sfeer, die nog verhoogd werd doordat

de aanwezigen begonnen mee te zin-

gen en te dansen. Een bijzondere mid-

dag en we hopen allemaal op een

herhaling!
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Grebbe 40, 5032 RT  Tilburg

tel.: 013 - 4675632 

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

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?

We zijn weer begonnen!!

Kernconcept communicatie
Na een fijne zomerva-

kantie hebben we op bs

de Borne een mooie

start gemaakt. De eerste

weken zitten er weer op

en alle groepen zijn aan

het werk rondom het

eerste kernconcept van

dit schooljaar. Het thema

is communicatie en op

maandag 4 september

hebben we dit kerncon-

cept school breed ge-

opend. Juf Monique

veranderde daarvoor even van beroep!

Op deze ochtend was zij voor een uurtje

niet de directeur van onze school maar

zij werd een heuse postbode. Ze heette

elk kind van harte welkom en overhan-

digde daarbij een envelopje met op de

achterkant een onderzoeksvraag én op

de voorkant de bestemming van deze

vraag. Via bewegwijzering door de hele

school hebben kinderen en hun ou-

ders/verzorgers de bestemming van de

envelop gezocht en deze brief in de

zelfgemaakte brievenbussen bij de

juiste unit/thuisgroep bezorgd. In alle

units gaan de kinderen in deze periode

met deze onderzoeksvragen aan de

slag en verdiepen zij zich verder in dit

mooie kernconcept!

Klassencontract  

gymles unit 3 en 4
In de eerste schoolweken zijn de leerlin-

gen van unit 3 en 4 bezig geweest met

het opstellen van het klassencontract

voor de gymles. Tijdens een speciaal

spel gaven de leerlingen antwoord op

de vraag "wat vind ik belangrijk tijdens

de gymles?" De door de kinderen ge-

noemde zaken die in thuisgroep het

meest voorkomen, zijn opgenomen in

het klassencontract en dat zijn meteen

ook de spelregels waar elke thuisgroep

zich tijdens de gymles aan gaat houden.

Alle leerlingen hebben het klassencon-

tract van hun thuisgroep ondertekend

en samen gaan ze heel sportieve, posi-

tieve en gezellige gymlessen beleven! 

Verbouwingen en nog meer plan-

nen
In de zomervakantie is er volop ver-

bouwd op onze school. We hebben een

prachtige glazen wand op de plek van

de balustrade in unit 3 waardoor de kin-

deren van unit 3 nu een fijne, rustige

leeromgeving hebben.

Binnenkort worden ook de plannen

rondom een multimedia ruimte voor unit

3 en 4 uitgevoerd. Deze ruimte wordt in-

gericht met diverse media apparatuur

en een green screen waarmee de leer-

lingen uit deze units zelf reportages, ge-

luidsopnames en vlogs etc. kunnen

gaan maken. 

Daarnaast wordt ook de keuken in de

personeelskamer dit schooljaar grondig

verbouwd én uitgebreid. In deze nieuw

in te richten keuken kunnen leerlingen

zelf heerlijk gaan koken en bakken met

o.a. de oogst uit onze eigen moestuin. 

Kortom, genoeg veranderingen waar-

door we samen met onze leerlingen het

betekenisvol leren vanuit hun motivatie,

betrokkenheid en belevingswereld
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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:

atie           eparoop - RerkV

?  en?  
    Net       

aak makAfspr
es - Onderhoud - Net       

 E  en bellen Eerst ev
    twerk - Hulp op afstand - Virusbev

 n!
eiliging        and - Virusbev g

oo somputerrs
etCSacebook.com/ozFFacebook.com/oz

06 50 601 127
013 467 12 65

et.nlinfo@oz
et.nl.ozwww

5032 XT Tilburg
eteringlaan 124W

steeds beter kunnen realiseren op een

manier die past bij onze visie.

Prachtige techniekkarren en de

muziekimpuls
Tijdens de zomervakantie zijn voor onze

school vier speciale techniekkarren ge-

maakt. Deze verrijdbare en verstelbare

karren zijn speciaal voor de Borne ont-

worpen, gemaakt en ingericht met ge-

reedschap en alles wat nodig is om

kinderen

vanuit  hun

eigen creati-

viteit te laten

ontwerpen,

tekenen,

bouwen,

creëren en

presenteren

binnen de

kaders en

richtlijnen van het arrangement waaraan

zij werken. 

De komende drie jaar staat ook muziek

weer centraal op onze school. Vanuit

een landelijk streven om muziek een

structurele plek te geven binnen het ba-

sisonderwijs hebben we hiervoor subsi-

die aangevraagd én gekregen. Het

Factorium begeleidt ons en samen heb-

ben we een heel mooi programma op-

gesteld. Wij zijn heel blij dat muziek

weer een plek krijgt binnen ons onder-

wijsaanbod.

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar…?

U bent van harte welkom om te komen kij-

ken op onze school.

Neem hiervoor contact op met onze direc-

teur mw. Monique Aarts om een afspraak

te maken voor een persoonlijk gesprek en

rondleiding door onze school in bedrijf.

013-4675632

bs.de.borne@xpectprimair.nl 
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obs de Blaak
Blaakdag
Op vrijdag 7 juli vond onze jaarlijkse

Blaakdag weer plaats. Dit jaar kozen we

voor een nieuwe opzet. Kinderen en ou-

ders konden zich inschrijven voor ver-

schillende workshops en daarna

gezamenlijk genieten van een hapje en

een drankje op het schoolplein. Wat

was het een leuk feest! Bij de verschil-

lende kraampjes waren kinderen met

techniek bezig, tekeningen aan het

maken, aan het dansen, knutselen en

sporten. Er waren zelfs kinderen op de

tennisvelden van TC de Blaak te vinden

waar ze les kregen van professionele

tennisleraren! Via deze weg willen we

alle workshopbegeleiders nog eens

extra bedanken voor het meewerken

aan een geslaagde middag!
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Een frisse start!
Op maandag 28 september stonden

heel wat kinderen te trappelen om een

kijkje te nemen in onze school. Tijdens

de grote vakantie waren leerkrachten en

bedrijven namelijk bezig geweest om de

voorkant van onze school flink op te fris-

sen. Een groot deel van de vloer werd

vernieuwd en ook de tassenkasten kre-

gen een “natuurlijkere” look! 

Meneer Remko ontving alle kinderen al

vroeg met flesjes water. Ze maakten er

een spetterende start van en zo bezorg-

den ze ook meneer Remko meteen een

frisse start. 

Afscheid juf Carla
Op woensdag 7 september nam de al-

lerleukste handenarbeid juffrouw van

onze school na 40 jaar in het onderwijs

gewerkt te hebben afscheid. Heel wat

kinderen hebben de afgelopen jaren de

meest prachtige creaties gemaakt onder

het toeziend oog van juf Carla. Wat zul-

len we haar kunde, vrolijkheid, geknor

(deed ze dat nu echt?!) en “allrrr-

rigghhhtttt” gaan missen!

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 
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Nieuws van TC de Blaak en winterlidmaatschap

Na de zomer is het tennisseizoen weer

volop van start gegaan. Zo worden in

september altijd de Clubkampioen-

schappen van TC de Blaak gespeeld.

Bij het aanleveren van dit bericht moes-

ten de clubkampioenschappen nog

plaatsvinden. Er valt hier dus helaas

niet te melden wie de clubkampioenen

van de Blaak zijn geworden, maar na-

tuurlijk is dat in ons Paviljoen wel te

zien! Daarnaast is zowel de externe

competitie als de interne competitie

weer van start gegaan. Deze competi-

ties lopen door tot eind oktober. Husse-

len kan natuurlijk het hele jaar door!

Vanaf 1 november volgt dan alweer het

winterseizoen. Wegens het succes van

afgelopen jaar en omdat de eerste aan-

vragen al weer binnen komen, wordt

ook dit jaar weer gewerkt met een win-

terlidmaatschap. Het winterlidmaat-

schap biedt de mogelijkheid om 5

maanden te tennissen van 1 november

t/m 31 maart voor maar 50,- euro. Ook

dit jaar zullen er in die periode weer een

paar tennisclinics worden georgani-

seerd waar alle (winter)leden gratis aan

mee kunnen doen. Op de all-weather-

banen van TC de Blaak kan de gehele

winter worden gespeeld, tenzij er

sneeuw ligt. Aanmelden hiervoor kan

via  ledenadministratie@tcdeblaak.nl 
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De Vakantie
Waar ga jij dit jaar naar toe? Veel

Blaakbewoners vroegen mij dit regel-

matig maar ik moest dan mededelen

dat dit voor ons dit jaar er niet in zit.

Een terugkerend zinnetje dat ik al

verschillende jaren te pas en te

onpas gebruik. Tot op een dag dat

onze kinderen er zich ook mee be-

gonnen te bemoeien. Ga  eens er-

gens enkele dagen wandelen en

fietsen en niet alleen een rondje

blaak of langs de vennen, want die

heb je al honderden keren bezocht.

Ga verder weg en ga naar het buiten-

land en kom erachter dat er op de

wereld meer talen worden gesproken

dan Nederlands en het avondeten

niet alleen aardappels met groente

en een stukje vlees is. Voor het

vreemde geld hoef je het ook niet te

doen, want je kunt tegenwoordig be-

talen met euro’s.

Ze  vonden dat mijn vrouw en ik ook

maar eens een keer met het vliegtuig

op vakantie moesten gaan. Lekker

ontspannen en je bent er zo, vertel-

den ze ons heel erg enthousiast. Ze

konden het zo mooi en ook heerlijk

vertellen, maar ik was helemaal geen

een echte vliegheld. Ik heb van God

niet voor niets voeten gekregen en

daarmee wilde ik graag stevig mee

op de grond staan. Uiteindelijk liet ik

me ompraten en we zijn de afgelopen

vakantie met het vliegtuig gegaan.

Een vliegreis van een uurtje helemaal

naar Oostenrijk. Nou had ik ook nog

hoogtevrees dus dit was dubbelop

waar ik me doorheen moest worste-

len. Ik werd stiller en stiller en kon

nog alleen maar genieten van het

moment dat ik weer thuis zou zijn. De

grote dag was aangebroken en we

werden keurig door de kinderen weg-

gebracht. Tot overmaat had ik ook

nog een plaatsje bij het raampje

waarvan het luikje niet dicht kon. Ik

zocht zonder succes nog naar de

noodrem, maar die blijkt in een vlieg-

tuig niet te zitten. Mijn vrouw vond dat

ik niet zo flauw moest doen, want het

vliegtuig is het veiligste vervoermid-

del. Wel als het in de lucht blijft, dacht

ik bij mezelf. Uiteindelijk zijn we toch

veilig aangekomen op de plaats van

bestemming. Mijn vrouw had genoten

van de reis en had onderweg, hoog

en droog, nog genoten van een lek-

ker wijntje. Ik heb het niet droog ge-

houden, want mijn handen waren zo

vochtig als een natte dweil. Het zweet

brak me gelijk weer uit bij de ge-

dachte dat we deze reis ook nog

terug moesten maken.

John Claesen

Landpark Assisië zet poorten

open voor wandelaars

Tussen verkeersweg N65 en het dorp

Biezenmortel is Landpark Assisië vooral

bekend als zorgcomplex. Dat naast fa-

milieleden ook wandelaars van harte

welkom zijn om van het park te genieten

is minder bekend. Eigenaar Stichting

Prisma heeft letterlijk de poorten open-

gezet en samen met Brabants Land-

schap een informatiepunt geopend bij

de toegang van Lokaal 12. Hier krijgen

wandelaars informatie over het Land-

park en natuurgebied De Leemputten

en kan men vooraf of na de wandeling

genieten van een hapje eten of een

drankje.

Prisma en Brabants Landschap zijn al

vele jaren buren. Sinds 1904 worden op

Landpark Assisië mensen met een ver-

standelijke beperking ondersteund. Aan-

vankelijk gestart als ‘Huize Assisië’

onder beheer van de Broeders Peniten-

ten, is het in 1969 opgegaan in zorgor-

ganisatie Prisma. In 1967 kocht

Brabants Landschap het naastgelegen

gebied De Leemputten, die toen nog

werd gebruikt voor het winnen van leem

door de steenfabriek in Udenhout. In-

middels hebben de plassen zich ontwik-

keld tot een water- en moerasgebied.

Door de nabijheid van natuurgebied De

Leemputten en de opening van horeca-

gelegenheid Lokaal 12 op het Landpark

was snel duidelijk, dat dit de juiste plek

is voor een informatiepunt. De inrichting

in de vorm van een informatiezuil met

beeldscherm is gratis ter beschikking

gesteld door Brabants Landschap.

Daarnaast zijn er twee gratis folders be-

schikbaar, één over de bijzondere ob-

jecten op het Landpark, en een

wandelroute naar De Leemputten. Lo-

kaal 12 is dagelijks geopend is van

09.00 tot 17.00 uur en op woensdag

zelfs tot 21.00 uur.

Landpark Assisië is één van de 150 lo-

caties van Prisma. De unieke ligging

tussen de natuurgebieden Loonse en

Drunense Duinen en de Kampina, maar

ook het gevarieerde karakter met water,

parken, weilanden en gebouwen maken

het terrein zeer aantrekkelijk. Niet alleen

voor de bewoners, maar ook voor be-

zoekers en partijen die er nieuwe activi-

teiten willen ontwikkelen. Zij zorgen

voor extra impulsen, die het Landpark

levendig houden.

Naaste buur Brabants Landschap is

vorig jaar gevraagd om te adviseren

over de inrichting en beheer van het ter-

rein. Als één van de grootste natuurbe-

heerders in Brabant zet deze

organisatie zich al 85 jaar in voor het

behoud van natuur en landschap in

onze provincie. Brabants Landschap

beheert zo’n 18.000 hectare (=180 km2)

bos, heide en vennen, maar bijvoor-

beeld ook landgoederen, boerderijen,

forten en kastelen. Daarmee zorgt deze

organisatie ervoor dat onze provincie

met haar diversiteit aan landschappen,

nog het thuis is van vele vrij levende

planten- en diersoorten. Een netwerk

van enthousiaste vrijwilligers helpt mee

maatregelen te treffen om weide- en ak-

kervogels, uilen, amfibieën en vleermui-

zen te beschermen.
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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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Garagesale de Blaak

De allereerste editie van “Garagesale

De Blaak” op zondag 17 september jl.

was een succesvol evenement. Bij meer

dan 85 vooraf ingeschreven adressen

en nog vele spontane deelnemers kon

men gezellig naar leuke spulletjes snuf-

felen. Het zonnige weer werkte goed

mee, de woningen en de straten waren

versierd met ballonnen, vlaggen en slin-

gers, er was een leuke gezellige sfeer in

de wijk, veel buren maakten contact met

elkaar en veel wijkbewoners hebben

door de verkoop een aardig centje bij el-

kaar gesprokkeld. De kopers stonden al

vroeg op de stoep en een aantal kwa-

men van ver. Al met al was het heel ge-

slaagd! Volgend jaar hopen we dat er

nog meer adressen mee gaan doen,

hou de Facebook pagina Garagesale

De Blaak in de gaten voor de datum.

Organisatie Garagesale De Blaak:

Hetty Sauve, Hanny Nap, Emely Schar-

baai en Nino Wouters
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Het Theezakje
Guust KMW

Naast de oproep in dit blad voor een co-

lumnist was ik al een keer benaderd

door een van de columnisten van het

eerste uur.

Hoe bereid je je daar op voor?  Eerst

maar eens lezen en nog eens lezen.

Vragen over het hoe en wat aan de re-

dactie. Dan een onderwerp bedenken.

En uiteindelijk, wil ik het ook wel doen.

Maar eerst even voorstellen: Guust

KMW, samenwonend, twee kinderen,

werkend net buiten Tilburg, fiets er vier

keer in de week naar toe en werk een

dag thuis.

Woon in een leuke buurt, met leuke kin-

deren en ouders, in een straat waar er

met enige regelmaat wat te doen is.

Maar ja, er wordt ook gescheiden bij

ons in de straat. Iedereen doet stinkend

zijn best om alles uit elkaar te halen en

te houden. En stinken, dat het doet,

zeker als de zon erop schijnt. Dan nog

de vliegen en de maden die er rustig op

rondkruipen en er rondom vliegen

maakt het plaatje compleet.

Daar kun je wat tegen doen. Klimop, of,

voor de groenlingen onder u, Hedera in

de bak. Dan komen er geen vliegen of

maden. 

Heb ik een probleem; ik mag geen

groen in die container doen!!

Kijk: eens in de zoveel tijd komt de KLI-

KOPOL. Mensen in een keurig pak,

witte handschoentjes aan, een schitte-

rende voorstelling op de onder- en bo-

venarm, kiepen je container op een

dekzeil, gooien alles uit elkaar en geven

een lesje scheiden voor gevorderden.

Een papieren snotlap met een door mij

zelf geproduceerde groene vlek erin,

moet in het vervolg in de papiercontai-

ner.  Het kartonnetje met het doorkijk-

venster? Daar mag ik mijn vingers aan

kapot halen, door het eerst van elkaar

af te pulken en vervolgens één deel

links en één deel rechts in de container

te gooien.

Dan hebben wij ook nog de rol keuken-

papier. Je haalt het vet ermee uit de

pan. Je wilt nl. geen verstopping van je

afvoer. De chemische middelen om die

dan weer open te krijgen zijn volgens

mij toch redelijk milieubelastend.

Bovendien brandt vet uitstekend en

helpt het de temperatuur in de verbran-

dingsoven omhoog te krijgen.

Maar nee, ook dat mag tegenwoordig in

de papiercontainer.

Hetzelfde geldt voor de kartonnen doos

waarin u uw flessen eerst geleverd

krijgt, u ze daarna zeer sociaal leegt en

vervolgens, na ontnuchtering, keurig in

de flessencontainer deponeert. Let wel!

Vergeet u niet de huls er vanaf te halen

en deze in de PMD bak te doen!

Maar wat doet u met de doos? Neem

hem mee naar huis en doe hem daar in

de container. Het is toch schandalig dat

regelmatig bij alle flessencontainers de

lege dozen worden gedumpt. Vergeet

daarbij niet over uw schouder te kijken

of KLIKOPOL niet op de loer staat!!

Tot slot het ultieme scheidingsobject:

het theezakje!

Het labeltje bij het papier, het zakje met

de getrokken thee in de groencontainer.

Wel  even laten drogen i.v.m. een an-

ders te hoge “natte fractie” in uw groen-

deel. Vervolgens het draadje in de

kleding- cq. textielcontainer. Dan heb-

ben we geluk dat het nietje verwijderd is

van het labeltje en nu geplakt zit, an-

ders had u dat in de PMD container

kunnen doen.

Maar mijn grootste ergernis: als mijn

groene restcontainer geleegd wordt zie

ik regelmatig geen enkel tussenschot in

de vrachtwagen! Alles komt gewoon bij

elkaar! Wie heeft er dan het recht om

mij de les te lezen dat ik niet goed

scheidt en een gele kaart aan mijn con-

tainer te hangen? Als bewijs wordt er,

op aanvraag of bij protest, een foto

meegestuurd, dat u niet voldoet aan de

gemeentelijke regels.

Gemeente: steek uw hand eerst in

eigen boezem.



blz 22

Duurzame energie en 

energiebesparing in de blaak

Campagne “Aan de slag met je

huis” in de Blaak

Echt prettig wonen doe je in een woning

die gezond, veilig, behaaglijk, energie-

zuinig en levensloopbestendig is. Een

woning waarin je alleen, met je partner

of met je gezin, prettig kunt leven, die

betaalbaar en waardevast is en waar-

mee je wat goeds voor de wereld doet

en minder afhankelijk wordt van ener-

giebedrijven.

Via een wijkgerichte campagne “Aan de

slag met je huis” willen we bewoners in-

spireren om aanpassingen aan de wo-

ning te doen. De gemeente initieert

deze campagne in de Blaak in samen-

werking met Energiecoöperatie de

Blaak en de Wijkraad de Blaak. De

campagne is 9 juni jl. van start gegaan

tijdens een feestelijke bijeenkomst met

de wethouder nabij het winkelcentrum. 

De wethouder heeft samen met de

voorzitter van de Wijkraad de eerste

Woningwensentest ingevuld waarna de

andere aanwezigen de test eveneens

ingevuld hebben. Onder hen zijn drie

woningscans verloot, waardoor zij tips

en adviezen krijgen om hun woning op

diverse aspecten te verbeteren. 

De Woningwensentest is in juni/juli

onder ongeveer 400 Blaakbewoners

verspreid. Inmiddels hebben ruim 180

bewoners de test ingevuld. Dit heeft

waardevolle informatie opgeleverd voor

vervolgactiviteiten. In een volgend wijk-

blad zult u daar meer over kunnen

lezen. 

Energiecafé woensdag 4 oktober

2017 met TESLA

Tesla zal tijdens deze bijeenkomst een

presentatie geven over hun visie op de

toekomst en hoe zij daar als bedrijf in-

vulling aan geven.

Energiemeter en warmtecamera

Op deze avond is het ook weer mogelijk

om een afspraak te maken voor het

lenen van de energieverbruiksmeter van

Buurkracht. Hiermee kan het energie-

verbruik van elk elektrisch apparaat in

huis gemeten worden. Zo kunt u onver-

moede energieslurpers of sluipverbruik

op het spoor komen. Advies over het

gebruik is te verkrijgen bij de leden van

de werkgroep.

De werkgroep beschikt over een profes-

sionele warmtecamera, waarmee het

mogelijk is om eventuele warmtelekken

in uw huis op te sporen. Is uw huis- of

delen daarvan- niet behaaglijk, vindt u

dat het tocht, heeft u een hoge gasreke-

ning, en weet u niet wat de oorzaak is?

Een van de werkgroepleden die speci-

aal opgeleid zijn om opnames met de

warmtecamera te maken, kan bij u thuis

opnames maken om de oorzaak op te

sporen. Aangezien voor de opnames

een temperatuurverschil van ca. 20 gra-

den tussen binnen en buiten nodig is,

zullen de eerstvolgende opnames pas

in het najaar plaats kunnen vinden. U

kunt zich echter al wel opgeven tijdens

het energiecafé of via onze website

www.energiedeblaak.nl. Voor het maken

van opnames bij u thuis vraagt de werk-

groep een vergoeding. 

Lopende Acties

De acties met zonnepanelen,

kozijnen/dubbel glas, spouw- en vloeri-

solatie en warmtepompen zijn een groot

succes en blijven doorlopen. Als voor-

waarde geldt, dat u lid moet zijn van de

Energiecoöperatie de Blaak. Inschrijving

voor de acties kan via www.energiede-

blaak.nl. 

Word lid van 

Energiecoöperatie de Blaak

Vindt u het ook belangrijk dat energie-

besparing en duurzame energie in onze

wijk worden gepromoot? Wilt u gebruik

maken van de voordelen van de collec-

tieve inkoopacties? Wordt dan lid van

de Energiecoöperatie in de Blaak. U

kunt zich inschrijven via www.energie-

deblaak.nl. Het kost u slechts een tien-

tje per jaar. Het lidmaatschap biedt u

bovendien de mogelijkheid tot het

kopen van participaties in de windmo-

lens op de Spinder (4e kwartaal 2017).

Het bestuur

Ruud Zuer (voorzitter), 

Hans van Roosmalen (secretaris), 

Hans Jager (penningmeester).



blz 23

Bent u boven de 50 en inwoner van de

gemeente Tilburg, dan organiseert Vei-

lig Verkeer Nederland een aantal gratis

2-daagse opfriscursussen (per dag 2

uur) over de veranderde verkeersregels.

Onder het genot van een kopje koffie of

thee wordt u door een gecertificeerde

rij-instructeur bijgepraat over alle ver-

keersregels die in de loop der jaren ver-

anderd zijn. 

Ook is er de mogelijkheid voor deelne-

mers aan deze cursus om zich aan te

melden voor een individuele praktijkrit in

de eigen auto. (geheel vrijblijvend) 

Verdere informatie hierover ontvangt u

tijdens de cursus. 

Is dit iets voor u?
U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang

van de cursus inschrijven via de onder-

Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen? 

staande website van Veilig Verkeer Ne-

derland: www.vvn.nl/opfristilburg

Op de website vindt u de cursusdata en

tijden.

U ontvangt ruim voor aanvang van de

cursus een bevestigingsbrief met de lo-

catiegegevens.

Temporary Housing

Ex-Blaak bewoonster over haar erva-

ringen met verhuur in eigen huis:

"nadat onze kinderen het huis uitge-

gaan waren en wij inmiddels al enige

jaren met pensioen zijn, zagen wij

ongeveer vier jaar geleden, een ad-

vertorial van Temporay Housing

(THT) in Wijkblad de Blaak.

Na de crisis zijn, zoals bekend, de pen-

sioenen niet meer geïndexeerd, ja zelfs

gekort. Het “Zwitserleven Gevoel” wordt

dan toch lichtelijk aangepast, op een

gegeven moment.

Wij hebben niets te klagen hoor, maar

toch…. ga je wel eens denken, hoe gaat

dat verder? 

Je woont in een (te?) groot huis, en

daar zou je toch wat mee moeten kun-

nen. Maar wat?

Temporary Housing zette ons op het

spoor. Wij hebben een niet al te grote

investering gedaan, om de twee kamers

die wij over hadden, in te richten tot een

gemeubileerde studio. Semi zelfstandig

weliswaar. 

We hebben Temporary Housing Tilburg

uitgenodigd om eens te komen beoor-

delen of de ruimte enigszins geschikt

was voor hun doelgroep van internatio-

nale huurders. Dat bleek het geval.

Sinds die tijd hebben wij steeds aardige

heren en eenmaal een dame gehad die

bij ons ca. drie maanden (een enkeling)

tot een half jaar, bij ons in de studio ver-

bleven. Onze gasten kwamen uit di-

verse windstreken, zoals o.m. Spanje,

Iran (dame) Duitsland en Amerika.

Ik had wel huisregels opgesteld. Dat

werkte erg goed. 

Uiteraard kom je de gasten weleens

tegen in het huis, en ja ook wil je eens

iets corrigeren. Maar ik kijk terug op

fijne gasten, een goed contact met THT

en uiteindelijk een leuke aanvulling op

ons pensioen. 

Wij zijn inmiddels nog steeds niet jonger

geworden en daarom zijn we verkast

naar een appartement. Het enige waar

wij spijt van hebben, is dat we niet eer-

der weet hadden van deze formule. 

Samenwerking met Temporary Housing

Tilburg; “Een aanrader”.
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10 jaar koffieochtend

In augustus werd het 10 jarig bestaan

van de koffieochtend voor senioren

in De Blaak gevierd.

Wekelijks wordt in Hofstede De Blaak,

onder het genot van een kopje koffie,

een gezellig samenzijn georganiseerd.

Ook zijn er regelmatig uitstapjes en inte-

ressante bijeenkomsten.

Dit alles kan alleen maar dank zij de

inzet van Jenny en Ko Schaaders. Zij

organiseren al 10 jaar deze fijne bijeen-

komsten.

Dus op 15 augustus zijn zij daarvoor be-

dankt door de deelnemers en Wijkraad

De Blaak en in de bloemetjes gezet.

Alle deelnemers gingen naar huis met

een aandenken in de vorm van een pla-

cemat, waarop een collage van foto's

van verschillende activiteiten.

Hulde aan Jenny en Ko en we hopen

nog lang van de koffieochtenden te

mogen genieten.

Nelly van der Bijl

bestuursondersteuner zorg, wmo en ou-

derennetwerk

Wijkraad De Blaak

15 augustus 2017 • 10 jaar ko�e-ochtend voor senioren in de Blaak

Informatiebijeenkomst voor bewoners van de blaak

Er is steeds meer aandacht voor de-

mentie, zowel wereldwijd, als in Til-

burg. Dat is goed, want dementie is

een ziekte waar iedereen in zijn leven

mee te maken kan krijgen. Hetzij als

mantelzorger, hetzij als patiënt. Maar

hoe beïnvloedt dementie je dagelijkse

leven? En hoe kun je zo veel als mo-

gelijk aangenaam verder leven en wie

ondersteunt je daarbij? Wanneer je

niet meer thuis kunt wonen is het voor

mensen met dementie mogelijk op het

Laar te wonen zonder 'opgesloten' te

zijn.

Wijkraad de blaak organiseert een in-

formatiebijeenkomst voor alle bewo-

ners van de blaak die meer willen

weten over dementie. Tevens zal in

deze bijeenkomst informatie worden

gegeven over wonen in Het Laar. Een

rondleiding zal deel uit maken van

deze bijeenkomst.

Ook de wijkverpleegkundige van de

blaak zal aanwezig zijn om informatie

te geven en vragen te beantwoorden.

Datum: donderdag 23 nov. 2017

Tijd: 13.30-16.30 uur

Locatie: in de Laarzaal van Het

Laar, Gen. Winkelmanstraat 175 

Nelly van der Bijl, bestuursondersteu-

ner van Wijkraad de blaak organi-

seert samen met medewerkers van

Het Laar een informatiemiddag voor

bewoners van de blaak. 

Sprekers zijn Carin Laros van het

Servicebureau van Het Laar, Edith

Horevoorts en Els Ekelschot-Kemp,

deskundigen dementiezorg en Loes

Smeets, wijkverpleegkundige.

U wordt ontvangen met een kopje

koffie/thee met iets lekkers aangebo-

den door Het Laar.

De deskundigen geven u informatie

en uitleg over bovenstaande onder-

werpen. Tevens is er de gelegenheid

tot het stellen van vragen of het

maken van een afspraak om uw per-

soonlijke situatie te bespreken.

Aanmelden voor deze middag is deze

keer gewenst in verband met het orga-

niseren van de rondleidingen. Stuur

voor 9 november een e-mail naar

nelly@wijkraaddeblaak.nl  of bel

0642575760. Wij hopen u te mogen ont-

moeten op 23 november.
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Huidverjonging op een natuurlijke manier.

Naarmate je ouder wordt , wordt ook de celdeling  van de huid trager, met als gevolg dat er een ophoping

plaatsvindt van dode huidcellen. Daarnaast nemen de celfuncties af, waardoor je huis droger kan worden,

ruwer kan aanvoelen en er meer lijntjes, rimpels en pigmentvlekken kunnen ontstaan.

Met bindweefselmassage kun je ervoor zorgen dat je huid er beter uit gaat zien.

Bij Hannah wordt gewerkt vanuit de kern van een huidprobleem, waarbij een duurzaam resultaat wordt

beoogd. Hannah is er een absolute voorstander van om uit de huid te halen wat nog potentieel aanwezig

is. Dat wil zeggen dat de doorbloeding, zuurstoftoevoer, egaliteit, glans en huidconditie eerst intensief

worden verbeterd. Een methode hiervoor is de Hannah bindweefselmassage.

Deze massage wordt uitgevoerd in de dieper gelegen huiddelen, nl. het onderhuidse bindweefsel, ten be-

hoeve van duidelijk zichtbare huidverbetering.

Deze massage werkt niet alleen huidverbeterend, het is ook een aangename en

ontspannen massage!

De volgende effecten worden bereikt: stimulatie huiddoorbloeding, stressreductie door het opheffen van

onderhuidse verklevingen, verbetering van de opname van werkstoffen, versteviging en nieuwe aanmaak

van bindweefsel, bevordering van de celdeling, verbetering van de huidstructuur en huidteint, verminde-

ring van rimpels, kraaienpootjes en littekens, verbetering van de huidweerstand.                                                                         

Beau Visage  Praktijk voor Huidverbetering en verjonging                                 

Vlettevaart 14, 5032 BM Tilburg

013-5910099                                                                           

beauvisagetilburg@gmail.com, www.beauvisage.nl

U kunt mij ook volgen op Facebook en instagram

onder de volgende naam

Facebook: praktijk voor huidverbetering en huidverjonging

Beau Visage 

Instagram :mooioudworden

BEAU VISAGE

Bij  De Vriendschapsbank is alles mogelijk!
Theo van etten

Naast de vele Social Sofa’s kennen

we in Tilburg sinds drie jaar ook een

Vriendschapsbank. Geen zitmeubel

maar een initiatief voor 50-plussers

die graag samen met anderen tal van

activiteiten ondernemen.

Met bijna 400 deelnemers is de Vriend-

schapsbank een succes. Voorwaarde

om mee te doen is dat je ouder bent

dan 50 en bereid én in staat bent om

actief deel te nemen. “Dat wil overigens

niet zeggen dat je overal vooraan moet

staan”, legt Annemarie Vermeulen,

coördinator van de Vriendschapsbank,

uit. 

Van wandelen, fietsen, kaarten en

koken, tot excursies, bioscoop-, mu-

seum- en theaterbezoek. Waar je bij

veel organisaties kiest uit een (beperkt)

aanbod, is bij  de Vriendschapsbank in

beginsel alles mogelijk. Het is alleen

een kwestie van organiseren. Zoek je

iemand waarmee je graag jouw hobby

wilt beoefenen, dan kun je een idee

aanbrengen en wordt  geïnventariseerd

of daar meer interesse voor is. Volgens

Annemarie zijn er zo al veel vrienden-

groepjes ontstaan: “Het zijn echt niet al-

leen de eenzame mensen die hier

komen. Veel mensen hebben zelfs een

groot netwerk maar kunnen niemand

vinden die een bepaalde interesse

deelt. En ‘stoffig’ is het hier zeker niet,

ondanks de minimum leeftijd van 50

jaar.”

Elke dinsdag, woensdag of donderdag

is het inloopochtend op één van de drie

locaties in Tilburg. Hier komen mensen

kennis maken, afspreken of een kopje

koffie drinken. “Gewoon voor de gezel-

ligheid en omdat ik dan thuis niet in de

weg loop”, grapt Henk, een vaste be-

zoeker. Ook Thea komt hier graag: “Ik

word hier als gelijkwaardig behandeld

en dat vind ik juist zo fijn aan de Vriend-

schapsbank. Ik ben helemaal niet van

dat hokjesgedoe en hier overheerst ge-

lukkig het positieve”. Angeliek kon on-

danks een druk sociaal leven niemand

vinden om mee te scrabblen, een grote

hobby van haar: “Toen heb ik me aan-

gemeld bij de Vriendschapsbank en nu

spelen we elke twee weken. Bij de Ken-

nismakerij in de Spoorzone, ook dat re-

gelen we allemaal zelf”.

Naast sociale activiteiten worden er ook

serieuze zaken aangepakt, zoals asser-

tiviteitstrainingen, een workshop ‘De-

cemberblues’ of omgaan met Facebook.

“Het centrale doel is altijd: mensen be-

trekken”, aldus Annemarie. “Als mensen

hier iets gemeenschappelijks vinden,

komt de positieve energie vanzelf.

Wilt u een inloopochtend bezoeken?

Neem dan contact op met Annemarie

Vermeulen  (013 – 5421664 of  anne-

marievermeulen@contourdetwern.nl.  of

kom gewoon langs bij inloop de Blaak,

Grebbe 63 , iedere woensdag tussen

10.00 en 12.00 uur.

U bent van harte welkom.
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De Evenementenlijn VOFDe Evenementenlijn VOF

Wij verhuren: partytenten vanaf 75,- • opblaasbaar podium voor 350,- • marktkramen • aggregaten • afzethekken etc.
Voor meer informatie: info@deevenementenlijn.nl • T. 0416 530 502 • M.06 51 217 920 • www.deevenementenlijn.nl

SeniorenRaad Tilburg, (Overlegnetwerk Tilburgse Ouderen)

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat
Wist u dat Tilburg een Seniorenraad

heeft? Deze raad is geboren uit de

samenwerking tussen verschillende

ouderenbonden. Inmiddels is de raad

gegroeid. Ons doel is het belang van

alle Tilburgse ouderen vanaf 55+ be-

hartigen. Onze lijfspreuk is: 'Van ver-

zorgingsstaat naar

verzorgingsstraat´.

De uitgangspunten van SeniorenRaad

Tilburg zijn:

* de behoeften en belangen van alle Til-

burgse senioren, per persoon en geza-

menlijk, te behartigen op stadsniveau

maar ook in de wijken en buurten;

* te komen tot een inhoudelijke invulling

van belangenbehartiging i.s.m. oude-

renorganisaties;

* ons te richten op kwaliteitsverbetering

van het leven en beter sociaal en maat-

schappelijk bezig zijn, om op die manier

bij te dragen aan een langer en betrok-

ken zelfstandig leven van senioren;

* samenwerking te zoeken met de des-

kundigen in het veld zoals zorginstellin-

gen, woningcorporaties en ContourdeT-

wern, maar ook wijk- en buurtorganisa-

ties en parochies;

* als bestuur zich te richten op de poli-

tiek en te proberen bij de gemeente te

bereiken dat ze actie onderneemt op de

knelpunten. Zeker met de gemeente-

raadsverkiezingen in aantocht is het be-

langrijk de belangen van senioren onder

de aandacht te brengen.

* ons in onze contacten onafhankelijk

op te stellen vanuit onze doelstelling

voor alle Tilburgse ouderen op te

komen.

Wilt u ons helpen? GRAAG! Zit u met

vragen over uw zorgvoorziening, uw

woonsituatie, uw mobiliteit enz., dan wil-

len we die graag weten. Wij gaan ermee

aan de slag in onze werkgroepen en

geven ze door aan de bevoegde des-

kundigen of specialisten. Op die manier

willen we invulling geven aan ons stre-

ven als netwerkorganisatie te fungeren.

Hoe kunt u ons bereiken?

* telefonisch: 06-44924425, secretariaat

* via het contactformulier op onze web-

site: http://www.seniorenraadtilburg.nl

* mailadres: secretariaat@senioren-

raadtilburg.nl.

* per post: secretariaat SeniorenRaad

Tilburg, p/a Heikestraat 44-A, 5021GV

Tilburg.

De SeniorenRaad Tilburg wil graag zo-

veel mogelijk Tilburgse ouderen berei-

ken. Om te communiceren met onze

achterban én met de organisaties bren-

gen we vijf keer per jaar een digitale

Nieuwsbrief uit. Op onze website vindt u

de mogelijkheid om u aan te melden

voor onze Nieuwsbrief.

Afvaldumpingen

Helaas was het afgelopen week weer

zover. Eeen afvaldumping aan de Oude

Rielsebaan. Helaas komt dit nog steeds

regelmatig voor. Mocht u iets zien of

weten. Neem contact op met de politie

via 0900-8844.

foto: Ko Schaaders



Het eten is klaar.com

Quiche Flamande
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Frankrijk en België. Ik kom er graag en schrijf er ook graag over. Dit

recept heeft ze allebei in zich. Vlaams omdat het bereid is met bier.

Ik gebruikte een blond bier van de abdij van Tongerlo, maar alle

blonde biersoorten zijn goed.

Ingrediënten

het wit van 4 preistronken;

2 el olijfolie;

15 cl blond bier;

kant en klaar bodem voor hartige taart (voldoende voor een dunne

bodem en uiteraard mag die ook zelf gemaakt worden);

2 eieren;

20 cl kookroom;

100 gr gerookt spek in blokjes;

peper en zout.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden.

was de prei en snijd deze daarna in hele dunne ringetjes. Verwarm

de olijfolie in een flinke koekenpan, wok of hapjespan en doe daar

de prei in. Stoof deze voor ongeveer 5 minuten zodat er wat vocht

uit verdampt. Bekleed ondertussen een ingevet bakblik (ik ge-

bruikte een laag blik van ongeveer 26 cm doorsnede) met de taart-

bodem en prik er met een vork wat gaatjes in.

Klop vervolgens de eieren met peper en zout door de room.

Doe de prei in de bakvorm en verdeel dit over de bodem. Verdeel er ook de spekblokjes overheen. Vul de vorm verder aan met

het ei-roommengsel.

Zet de vorm voor ongeveer 30 minuten in de oven Je kan de quiche warm of koud eten. Drink er een heerlijk blond biertje bij.

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



De energie straatambassadeur is een

enthousiaste man of vrouw die houdt

van contact met mensen en die een

duurzame samenleving belangrijk vindt.

Hij/zij is actief in de eigen wijk en brengt

bewoners bij elkaar om gezamenlijk op

te trekken in het uitzetten en uitvoeren

van energiebesparende maatregelen.

De ambassadeurs in onze wijk werken

nauw samenwerken met de Energieco-

öperatie de Blaak. 

Specifieke kennis van energiebesparing

is niet vereist. Wel wordt verwacht dat

de ambassadeur een cursus volgt. Op

dit moment worden er weer twaalf men-

sen opgeleid. 

Wilt u ook energie straatambassadeur

worden? 

U kunt zich voor de eerstvolgende cur-

sus aanmelden bij Hans Jager,

jager.hans@gmail.com of telefonisch

via 06 24810874. Op dit moment is nog

niet bekend wanneer deze van start

gaat. De energie straatambassadeur is

een enthousiaste man of vrouw die

houdt van contact met mensen en die

een duurzame samenleving belangrijk

vindt. Specifieke kennis van energiebe-

sparing is niet vereist. Wel wordt ver-

wacht dat de ambassadeur een training

volgt.

Namens het projectteam energie straat-

ambassadeurs,

Hans Jager

Nog volop gemeentelijke subsidie voor isolatie en opwek-

king van duurzame energie (alleen voor huizen met WOZ-

waarde lager dan 350.000 euro)

Het aanvragen van een energiebesparingssubsidie van de gemeente Tilburg voor het aanbrengen van  o.a. spouwmuurisolatie

en HR++ glas en/of voor een zonneboiler of warmtepomp is nog steeds mogelijk. Nadere info op www.tilburg.nl 

Rijkssubsidie voor opwekking duurzame energie nog 

beschikbaar

Om ons land minder afhankelijk te maken van aardgas stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van een

warmtepomp, een pelletkachel of een zonneboiler. De subsidiepot is onlangs opgehoogd met 20 miljoen euro en de vergoedin-

gen zijn zeer aantrekkelijk. 

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de Energiecoöperatie (via info@energiedeblaak.nl) of op het Energiecafé van 4 oktober

a.s..

Energieadvies aan huis

Denkt u aan het aanschaffen van

zonnepanelen of het uitvoeren van

isolatiemaatregelen en/of zou een on-

afhankelijk energieadvies u helpen

om uw prioriteiten te bepalen?

Meer dan 30 bewoners uit de Blaak

hebben reeds energieadviezen ont-

vangen en vele adviezen zijn inmiddels

uitgevoerd. De adviezen worden gege-

ven door één van de zes energieadvi-

seurs die door de gemeente Tilburg

aangesteld zijn. De energieadviseur

komt na de aanvraag door de bewoner

aan huis voor een persoonlijk advies.

Voor het adviesgesprek vraagt de ge-

meente een bijdrage van €15,-. U be-

taalt dit online bij de aanvraag. Tijdens

het gesprek van ca. anderhalf uur komt

u direct te weten met welke maatrege-

len u in uw huis energie kunt besparen.

Het kan daarbij gaan om maatregelen

aan het huis, bijv. spouwmuurisolatie,

zonnepanelen etc., energiezuinige ap-

paraten of verlichting en gedrag.

Hans Jager is één van de energieadvi-

seurs. Voor inlichtingen over een advies

kunt u contact met hem opnemen

(jager.hans@gmail.com of via 06

24810874).

Aanvragen van het advies gaat via de

link https://www.tilburg.nl/inwoners/ver-

huizen-verbouwen/energiezuinig-

wonen/energieadvies/

Namens de Gemeente Tilburg

Hans Jager

Energie straatambassadeurs voor de Blaak

VAN LEGE KVW-TENT TOT "HOTEL"

Vanaf het brengen van de KVW-tent op zondag 13 augustus om 08:30 uur t/m zondag 20 aug. een dag voor het begin van het

KinderVakantieWerk, ben ik dagelijks op ongeveer dezelfde tijd in en om de tent met als doel de voortgang te fotograferen.

Met de dag groeide mijn bewondering voor het werk van de vele, vooral jonge, vrijwilligers. De eerste paar dagen kon ik voor-

namelijk alleen maar een goed georganiseerde chaos fotograferen. Later in de week ontpopten zich langzamerhand de con-

touren van wat een paar dagen later het decor van hotel "Bellevue" bleek te zijn.

Met enthousiasme en creatief vermogen werd de tent tot in de

kleinste details omgetoverd tot een hotel uit de 19 eeuw.

"Hotel" was het thema voor dit jaar. 

Naarmate de voorbereidingsweek verstreek, groeide mijn waar-

dering voor het goed geplande werk van de vrijwilligers. Men

pakt werkelijk van alles aan. Is nergens te beroerd voor. Mijn

zorg of het "hotel" op tijd opgeleverd zou worden bleef, on-

danks de verzekering van de projectleider, knagen. Zondag-

morgen kon ik de zorgen van me afschudden. HET

KINDERVAKANTIEWERK KON, ZOALS GEPLAND OP BE-

GINNEN.

Ko en Jenny Schaaders: trouwe supporters van de KVW-week.



Bron: NVM en Vereniging Eigen Huis

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

Zes redenen om nu een huis te (ver)kopen

Er is altijd wel een reden om het niet te doen...
maar er zijn nu ook veel redenen om het wel te doen!

Reden 1: de rente is laag
De hypotheekrente schommelt tussen de 1,5% en 3%, in 
combinatie met de mogelijkheid om rente 10, 20 of 30 jaar 
vast te zetten. Door de lage hypotheekrente kun je groter 
wonen terwijl de hypotheeklast gelijk blijft. Je bespaart 
eventuele boetes die opgelegd worden bij het openbreken 
van je huidige hypotheek.  

Reden 2: tweede inkomen telt mee
Het percentage van het laagste inkomen dat meetelt voor 
de financiering wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 
60% naar 70%.

Reden 3: NHG grens
De grens van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat 
op € 245.000,- vrij op naam en wordt in 2018 gekoppeld 
aan de gemiddelde huizenprijs.  

Reden 4: kopen is goedkoper dan huren
Vanwege de lage rentestanden en stijgende huurprijzen 
is kopen maandelijks goedkoper. Met als bijkomend voor-
deel dat je door de gestelde voorwaarden ook aflost op je 
hypotheek en dus vermogen opbouwt.

Reden 5: 101% leencapaciteit
In 2017 is het nog mogelijk om 1% meer te lenen dan 
de koopsom. Vanaf 2018 is dat niet meer mogelijk en is 
uitsluitend de koopsom te financieren. De overdrachts-
belasting en notariskosten moeten uit eigen middelen 
betaald worden. 

Reden 6: huizenprijzen stijgen
Vanaf 2008 kelderden de woningenprijzen met meer dan 
20%. Inmiddels zitten de prijzen weer in de lift en is het 
gat met 2008 flink ingelopen.

Mocht je op korte of lange termijn overwegen om een 
woning te (ver)kopen, wacht dan niet te lang! 
Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden 
te bespreken.

Tot ziens in de wijk!
Paul Mols
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Nederlands?

Op mijn bike naar de stad, in mijn hand mijn device,

Oei! Een pushbericht, bijna gemist! 

Door de zon heb ik bijna geen zicht op het display

Om lekker te scrollen door de muziek van mijn playlist.

Summersale in de stad, alle shops vol musthaves.

Snel designshoes gescoord, superdeal!!

Fashion uit een pop-up store geeft een feelgood moment.

Jammer dat thuis de kleur tegenviel.

Nog een last minute geboekt langs de Londense highlights

Bij 2 tickets 100 eurootjes cashback,

7 dagen van huis, all-inclusive maar liefst.

Straks bij thuiskomst een mailtje voor een review met

feedback.

Heel relaxed bij de lunch snel een filmpje streamen

Met mijn bundel unlimited data.

Even chatten en chillen in een vet coole loungeset.

Snel weer terug naar het werk, zo gaat dat.

Alle kids back to school, mijn kids staan bij de poort.

Zoonlief zegt: “Daddy, Mitchell wil mee,

Om te gamen of trampo te jumpen, Whatever!” 

“Eerst een fotoshoot!” zei ik, dus “No way!”

Daarna bingewatchen lui op de bank met een date.

“Wow! Die hoofdpersoon speelt fucking goed!

Dat ie voor deze rol geen award heeft gekregen!!

Zo’n eyecatcher, waar heeft die zijn roots?”

In een nieuwe crossover breng ik haar naar het station,

Bij het bord “Kiss & Ride” wordt zij gedropt.

Morgen wacht zij wat verder bij “Pick-up & go”,

Als tenminste haar schedule klopt.  

Eenmaal ’s avonds in bed In de masterbedroom,

Dacht ik: “Vruuger, toen was’t wel zô fèèn.”

‘k Ging mijn bed uit en schonk in de keuken een glaasje

“Chateau de Barstain de Coppain”.

Jos



De gezelligste online Bak-club 

van Nederland gaat van start!

De trend van het thuis bakken van taar-

ten, gebakjes en hartige broden is nog

steeds op haar hoogtepunt. Voor miljoe-

nen euro’s worden kook- en bakspullen

gekocht en er zijn bak-workshops door

het hele land. Wie bakt er nog niet? Je

kunt er niet omheen, want menig thuis-

bakker toont online met trots knalroze

feesttaarten, ‘om je vingers bij af te lik-

ken’-chocoladetaarten en de hipste ge-

bakjes. Heel Nederland bakt nog

steeds. Thuisbakker zijn is wel een indi-

viduele hobby: we zijn nu op zoek naar

verbinding. Samen bakken, van elkaar

leren, waardering krijgen voor je baksel:

daar is behoefte aan. Gelukkig is-

daarom op 2 september 2017 de gezel-

ligste online Bak-club van Nederland en

België gestart!

Online community

Vanuit Amerika komt de trend van com-

munity’s overwaaien naar Nederland en

België. Een community is een plek voor

mensen met een gezamenlijke inte-

resse. Door het toenemende individua-

lisme in de samenleving is er meer

behoefte aan contact met gelijkgestem-

den. De community’s van vandaag de

dag zijn online ontmoetingsplaatsen

waar contact, verbinding, beleving, ple-

zier en uitdagingen worden gecombi-

neerd. Samen met de functionaliteiten

die we kennen vanuit Facebook, Insta-

gram, YouTube en Pinterest ontstaat

een community in een veilige afgesloten

omgeving waar mensen hun passie

kunnen delen.

Een online bak-club!

Dat is precies de reden waarom initia-

tiefnemers Freek en Chantal De Bak-

club zijn begonnen. “Bakken doe je

vaak alleen. Maar het is toch veel leuker

om het samen te doen? Door onze on-

line Bak-club kunnen bakkers elkaar

ontmoeten. Met elkaar praten, elkaars

baksels bekijken en waarderen, recep-

ten delen, noem maar op!”, geeft Freek

aan. “Het gaat erom dat bakkers een

leuke tijd beleven, elkaar helpen en

samen nog meer bakplezier gaan erva-

ren”.

Werk aan jouw bakskills

Als je lid wordt van De Bak-club kom je

terecht aan de gezellige online keuken-

tafel voor enthousiaste bakkers. Ontwik-

kel je bakskills, stel vragen en help

anderen. Deel je creatieve ideeën, fo-

to's of video's van je bakcreaties en

deel jouw recepten. Start je eigen beslo-

ten bak-club met een aantal andere

bakkers of maak een speciale thema-

groep aan. Of sluit je aan bij de expert-

groepen van bijvoorbeeld ‘Bakken met

kinderen’ of ‘Ondernemen voor bak-

kers’.

Volg professionele online cursussen

Iedere maand vind je een nieuwe pro-

fessionele online bakcursus in de Bak-

club die je mag gaan volgen. Onder

andere met Patricia Janssen, bekend

van 'Heel Holland Bakt'. Stap voor stap

volg je via handige uitlegvideo's het

bakproces en leer je nieuwe technieken

en handigheidjes. 

Doe mee aan De Bak-club-wedstrij-

den

Freek: “Hou jij van een wedstrijdje? Wij

ook! In de Bak-club gaan we de uitda-

ging met elkaar aan. Heb jij de meest

originele bak-ideeën of kun jij bijvoor-

beeld mooi decoreren? Iedere maand

ga je samen met de andere Bak-cluble-

den op een leuke en vriendschappelijke

manier de strijd aan met als doel mooie

prijzen, de onmetelijke eer en natuurlijk

vooral heel veel bakplezier. Daarnaast

kun je in De Bak-club vraag-en-ant-

woord webinars volgen, bekijk je inter-

views met jouw bak-helden, bakken De

Bak-club-Meesterbakkers met je mee,

ontvang je likes en complimenten van

andere leden, bezoek je De Bak-club-

Marktplaats én ontvang je twee keer per

jaar het Bak-club e-magazine!”.

Gezellig napraten over het nieuwe

seizoen van Heel Holland Bakt

Tenslotte sluit Chantal af: “Vergeet niet

dat het nieuwe seizoen van Heel Hol-

land Bakt op 3 september weer begon-

nen is. Meld je snel aan via

www.debakclub.nl om niets te missen!”

Wat ik leuk vind om te doen, kan in Het

Laar

Fijn vrijwilligerswerk begint bij u. Voor

Het Laar is een goede match tussen uw

talenten en interesses en de behoeften

van de bewoners het hoogst haalbare.

Uw wensen zijn het uitgangspunt, u vult

voor een groot deel uw eigen vrijwilli-

gerswerk in.

Het Laar is een bruisende, verzorgde en

stijlvolle woon- en leefomgeving waar

medewerkers en vrijwilligers zich samen

inzetten voor een huiselijke en liefde-

volle woonomgeving voor onze bewo-

ners. Een woonomgeving die voelt als

thuis, met dingen te doen net zoals

thuis. Zo werken er vrijwilligers in de

tuin, bij de technische dienst en als

chauffeur. Maar ook in direct contact

met de bewoners, zoals in de horeca, in

de huiskamers of op bezoek bij de be-

woner in het appartement. Maar ook uw

hobby kan de leidraad zijn, zoals in de

bridgeclub, de schilderclub of de biblio-

theek en het internetcafé. Er zijn ge-

noeg leuke redenen om vrijwilliger te

worden.

Waarom is het mooi vrijwilliger te zijn bij

het Laar:

• Het geeft een zinvolle en maatschap-

pelijke invulling van je tijd

• Je kunt zelf je eigen wensen inbren-

gen

• Als vrijwilliger ben je welkom en hoor

je er bij

• De onderlinge band tussen vrijwilli-

gers, bewoners en medewerkers is pret-

tig 

• Leuke attenties zoals een jaarlijks

etentje, kerstborrel en kerstpakket

• Indien gewenst kun je als vrijwilliger

een passende opleiding volgen

• Het is prima geregeld bij Het Laar, je

wordt ondersteund door een vrijwilli-

gersplatform en goed vrijwilligersbeleid

We nodigen je uit om contact op te

nemen met coördinator vrijwilligers

Carin Laros. Ze is te bereiken via 013-

4657891 en per mail c.laros@hetlaar.nl.

Extra informatie over Het Laar en vrijwil-

ligerswerk vind je op de website

www.hetlaar.nl

Het Laar zoekt vrijwilligers



Blaakwijzer
In de Blaakwijzer vindt u relevante informatie die voor u van belang kan zijn. Het betreft wijkgerelateerde verenigingen en stichtingen, wijkacti-

vietiten, 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

bridgeclub de blaak                               voorz. : b. bischoff bc.de.blaak@gmail.com 4686279

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 de heuvel  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

zonnebloem : mevr. peijnenborg      keltenstraat 16 4675895

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

duurzame energie de Blaak                  voorz           :h. jager           aa of weerijs 42 4685019

SCHOLEN EN STUDIE

kindercampus grebbe dir. : r. spieringhs 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 schaik- coehorst beeklaan 107 4674552

prikpost bloedafname : huisartsenlab. midden-brabant beeklaan 107,      elke werkdag van 8.15-9.45 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  

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

shiatsu (drukpunttherapie)     : maria van der sar      vlettevaart 57     4676554 

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



Gianotten


