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Blaakwijzer

In de Blaakwijzer vindt u relevante informatie die voor u van belang kan zijn. Het betreft wijkgerelateerde verenigingen en stichtingen, wijkactivietiten, scholen, kerken en (para-)medische zorg binnen de wijk. Indien u denkt ook in aanmerking te komen voor opname in de Blaakwijzer
dan kunt u contact opnemen met de redactie, bij voorkeur via e-mail naar redactie@deblaak.nl. Uiteindelijk beslist de redactie over wel of niet
plaatsen en onder welke rubriek.
WIJK-AKTIVITEITEN
stichting wijkblad de blaak
secr.
: k. havenaar
niers 40
4634819
stichting wijkraad de blaak
secr.
: p. van der bijl
weteringlaan 196
4673174
speeltuincommissie
voorz.
: h. de kort
5900011
werkgroep ouderen club ‘92
secr.
: f. vergeer
regge 60
5900280
sportvereniging de blaak
secr.
: g. v. schooten
bruggenrijt 6
4671959
tennisvereniging t.c. de blaak
secr.
: j. ruijgrok(secretariaat@tcdeblaak.nl) engebeek 3
5359545
aanmelden
: m. simons
lauwers 17
06-53794800
bridgeclub de blaak
voorz.
: b. bischoff
bc.de.blaak@gmail.com
4686279
kindervakantiewerk de blaak
secr.
: n. de langen
ravensteinerf 31
8899086
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
vriendschapsbank (inloop)
: contour de twern
hotel ibis
woensdag 10-12 uur
SCHOLEN EN STUDIE
kindercampus grebbe
dir.
openbare basisschool “de blaak”,
dir.
r.k. basisschool “de borne”,
dir.
studiekeuzecoach brigitte bruens
remedial teaching / jungle memory coach:
huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’

: r. spieringhs
: r. meeuwsen
: m. aben-aarts
: b. bruens
: a. husson
: s. willekens / a. van den elshout

grebbe 42
grebbe 42
grebbe 40
wielingen 5
grevelingen 38
schout backstraat 41

KERKEN
r.k. parochie petrus en paulus

: h. strijards

vierwindenlaan 11

: mevr. drs .j.c.l van schaik- coehorst
: huisartsenlab. midden-brabant
ggd-gebouw
: f.w. böttger
: p. van oeveren
: w.p. ohler
: m. vissers

beeklaan 107
4674552
beeklaan 107,
elke werkdag van 8.15-9.45 uur
ringbaan west 227,
ma, wo, vr 9.00-10.00 uur
beeklaan 109
4674577
beeklaan 109
4674577
beeklaan 145 / meerkensloop 18
4690106
beeklaan 105
5904272
amer 20
4566490
beeklaan 107b
4630809

GEZONDHEIDSZORG
apotheek
prikpost bloedafname
fysiotherapie, sportfysiotherapie
manuele lymfedrainage, bekkentherapie
fysio- en manuele therapie
(sport)podotherapie m. vissers
osteopathie van eijck
huisarts

: a.j. lindhout-jansen
: b.f.m. de kort-de bont
spreekuur op afspraak
huisarts
: h.p. backx
spreekuur op afspraak
logopedie
: e.m. de zwart
logopedie
: v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers
mondhygiëniste
: a.h.m. ackens-venmans
yoga en zwangerschaps-yoga
: y. langenhuijsen
reflexzonetherapeut voetbalans
: t. hermans
medisch pedicure care 4 feet
: jacqueline van gool
pedicure de blaak
: g.j. weigand
pedicure
: marion knoop
medisch pedicure voet en teen zorg
: blondien lafertin
psychomotorische / emdr kinder-therapie praktijk : r. adriaansens
diëtistenpraktijk schormans vanmoorsel
: a. schormans / l. van moorsel
beloved kraamzorg
: sharon van aalst
shiatsu (drukpunttherapie)
: maria van der sar

vlettevaart 23
beeklaan 122
swalm 31
dintel 58
wijkevoort 5, riel
kasteel strijenstraat 31
dieze 15
grevelingen 2
weteringlaan 162
grebbe 38
oude maasje 8
merkske 3
vlettevaart 57

DIVERSEN
beautysalon jebeau
beau visage praktijk voor huidverbetering
uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten
coachingspraktijk lcc
reiki en massagepraktijk chakura:

veerse meer 60
vlettevaart 14
henriette ronnerstraat 19
weteringlaan 134
deltalaan 9

: i. mols
: g. balsters-pijpers
: h. van der vleuten
: p.f. louer
: s. van damme

beeklaan 107a

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

4634260
4689466
4675632
06-20645330
06-37469823
06-39489094

4670580

4676298
4631384
4679266
4634344
4630900
06-28416175
4634748
06-21382280
4637344
06- 54741409
4689795
8229222
06-43233311
4676554

4681118
5910099
5920048
06-52493511
06-45934848

