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Adverteren

Ga voor de tarieven en aanmelden

naar www.deblaak.nl onder tabblad

adverteren. Voor vragen kunt u mai-

len naar advertentie@deblaak.nl of

bellen naar 013-4634819.

De maand april van het jaar 2019 is weer halverwege.  Dit betekent dat de voorbereidingen voor het vieren van het 40-jarig

bestaan van de wijk in volle gang zijn. De commissie Blaak40 is druk aan de slag om voor u een mooi feest te organiseren.

Noteer de datum  hiervan alvast in uw agenda: 24 augustus. 

We kunnen weer gaan genieten van het lekkere weer dat er aan komt. Heerlijk naar buiten met zijn allen. De trucktour gaan

bekijken die weer door onze mooie wijk trekt op 14 april. En gezellig paaseieren zoeken op 20 april. Kortom, een lente met

leuke initiatieven van de wijkraad. 

Rest mij u een fijn voorjaar te wensen namens de redactie. Tot de zomer!

Marie-Cecile Bouwens

voorwoord
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Na het grote succes van vorig jaar gaan

we ook dit jaar weer met de kinderen uit

de wijk paaseieren zoeken. Namelijk op

zaterdag 20 april vanaf 15.00 uur. Een

aantal dingen zijn dit jaar anders. Zo

blijven we dit jaar bij de speeltuin,

omdat er in het bos vorig jaar toch te-

veel scherpe takken en doorns waren. 

We zullen drie aparte veldjes maken,

namelijk een veldje voor 0 tot 4 jarigen

in de speeltuin zelf (rondom de kleinere

speeltoestellen), een veldje voor 4 tot 7

jarigen naast de speeltuin en een veld

voor kinderen vanaf 7 jaar in het achter-

ste stukje naast de speeltuin. 

Na het paaseieren zoeken, kunnen de

kinderen gezellig blijven spelen in de

speeltuin. Voor de ouders of andere be-

geleiders is er een borrel geregeld bij de

Hofstede, met uitzicht op de speeltuin.

Het eerste drankje bij de Hofstede wordt

betaald door de wijkraad. 

Wederom kunnen kinderen weer leuke

prijzen winnen, wanneer ze een gouden

ei met een briefje van de organisatie

erin winnen. Deze prijzen worden dit

jaar tijdens de afsluitende borrel bij de

Hofstede uitgereikt. 

Het paaseieren zoeken wordt gespon-

sord door cafetaria Snitz, Jumbo de

Blaak en door wijkraad de Blaak. Dit

jaar zijn daar nieuwe sponsors bij geko-

men, namelijk DA drogisterij en parfu-

merie De Blaak en Primera de Blaak.

En we zijn nog druk bezig met andere

sponsoren.

Opgeven voor het paaseieren zoeken

kan door een email te sturen naar ange-

ladriessen@hotmail.com of door een

opmerking te plaatsen bij het evene-

ment via de Facebookpagina van de

Blaak. Vermeld daarbij de namen van

de kinderen en de leeftijden, zodat we

weten hoeveel eieren we op de veldjes

moeten verstoppen. 

Ook horen we het graag als je om 14.30

uur mee wil helpen met het verstoppen

van de paaseieren. 

Groetjes van de paascommissie: Kim

van Spijk en Angela Driessen

20 april Paaseieren zoeken in de wijk
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Bestuurslid Anika Vermeer van ‘Stichting

Wijkraad de Blaak” aan het woord

Het voorwoord namens Wijkraad De

Blaak wordt elke editie door een

ander bestuurslid voor zijn/haar reke-

ning genomen. Deze editie is het de

beurt aan een nieuw bestuurslid:

Anika Vermeer. 

In 1980 ben ik hier in De Blaak geboren.

De wijk viert dit jaar haar 40-jarig be-

staan, zelf mag ik daar nog een jaartje

mee wachten. Hier opgegroeid draag ik

leuke herinneringen aan mijn kinderja-

ren met me mee. Terugdenkend aan

toen…spelen op de woonerven, schaat-

sen op de vijvers en daarna warme cho-

comel. Maar vooral de hele dag buiten

zijn, op het fietsje door de straten, ont-

dekken en verkennen. Een heerlijke tijd!

Goed in het geheugen gegrift, zo bleek,

toen mijn man en ik in 2013 zochten

naar een nieuwe woning, wij bijna logi-

scherwijs bij De Blaak uitkwamen. Een

fijne kindvriendelijke woonwijk. Onze

dochters, Sara en Ilke, nu 4 en 7 jaar,

zitten inmiddels allebei op OBS de

Blaak en in en om de scholen zie ik ook

weer mensen van vroeger terug.  

Verbondenheid

De verbondenheid met de wijk zit dus

wel goed. Toen mij ter ore kwam dat er

ruimte zou komen binnen het bestuur,

heb ik mij daar met enthousiasme voor

aangemeld. Vanaf oktober 2018 heb ik

al mee kunnen draaien door onder meer

de nieuwjaarsborrel samen met Jan en

Eefje te organiseren.

Mijn rol binnen het bestuur zal onder

andere gericht zijn op het sociale do-

mein. Zelf werk ik binnen het Sociale

Domein van de gemeente Boxtel, Sint-

Michielsgestel en Haaren. Een logische

keuze en ook iets waar ik me met heel

veel plezier in mijn eigen wijk op wil

richten. Vanuit mijn paramedische ach-

tergrond en werkzaamheden blijf ik op

de hoogte van de nieuwe ontwikkelin-

gen.

Dit hele jaar zal een accent komen te

liggen op het 40-jarig jubileum. Vanuit

de wijkraad worden feestelijke activitei-

ten georganiseerd en gefaciliteerd. Zo

pakken we dit jaar o.a. groots uit met

een feestdag voor alle Blaakbewoners

in alle leeftijdscategorieën. Binnen de

wijkraad, alle werkgroepen daaromheen
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en actieve vrijwilligers wordt al druk ge-

organiseerd om hier geweldige dagen

van te maken.

Nieuwjaarsborrel

Op 27 januari jl. was het zover. Met een

opkomst van ruim 80% van de aanmel-

dingen en onder het genot van een

drankje, muziek & gezellig kletsen, was

het een zeer geslaagde middag. Samen

met elkaar, burgemeester Weterings, de

Blaokpappers en de Elstars hebben we

een mooie start gemaakt van dit jaar.

Bewonersvergadering

In februari was de jaarlijkse bewoners-

vergadering. Ook hier was een buiten-

gewoon grote opkomst van betrokken

bewoners. Naast de terugblik op de

wijkactiviteiten van vorig jaar en de

vooruitblik op dit jaar (inclusief

Blaak40), waren vertegenwoordigers

van de Gemeente Tilburg en Politieteam

Leijdal aanwezig om toelichting te

geven en vragen te beantwoorden (lees

hierover meer op www.wijkraadde-

blaak.nl).
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Je hebt mogelijk op

facebook.com/blaakrun of op

www.instagram.com/blaakrun al ge-

lezen dat zondag 22 september 2019

de dag wordt van de tweede Blaak

run. Je kunt die dag kiezen uit de

loopafstanden 1km (Kids run), 5 km

of 10 km.

Begin vorig jaar ontstond binnen Wijk-

raad De Blaak het idee voor een hard-

loopevenement in De Blaak. Het bleef

niet bij een idee, want binnen enkele

maanden liep de organisatie als een ge-

oliede machine richting 16 september,

de dag van de eerste editie. En wat

werd het voor een dag! Ongeveer 400

deelnemers stonden op de zonovergo-

ten zondag aan de start van een van de

drie afstanden. Vele honderden toe-

schouwers stonden langs het parcours

of bij het evenemententerrein. In totaal

waren er ruim duizend aanwezigen bij

de eerste Blaak run.

Routes

Dit jaar gaan organisatoren Betty Jutte,

Eefje van Eijck, Youri Vos en Marc

Evers er alles aan doen om de eerste

editie te verbeteren. Dat begint al bij de

routes van het hardloopevenement. De

route van de Kids run blijft als enige af-

stand hetzelfde als vorig jaar, vanaf de

start bij de sporthal richting de tennis-

baan en daarna via Hofstede De Blaak

weer terug naar het evenemententer-

rein.

De 5 en 10 kilometer-runs zullen anders

lopen dan de eerste editie. Bij de 5 kilo-

meter loop je rond de wijk, over het Bels

Lijntje en via het Reuselpad weer terug

de wijk in. Loop je de 10 kilometer, dan

leg je twee keer de 5 kilometer-ronde af.

Op die manier zien alle toeschouwers

bij het start-finishterrein bij de Grebbe

alle lopers meerdere malen langsko-

men. Kortom, meer aanmoedigmogelijk-

heden!

Inschrijven

De inschrijftermijn zal tijdig worden ge-

start. Om snel op de hoogte te zijn van

al het nieuws rond het evenement,

raden we je aan om regelmatig een

kijkje te nemen op www.blaakrun.nl, of

op de social-kanalen

www.facebook.com/blaakrun en

www.instagram.com/blaakrun.

Help je mee?

De komende tijd gaat de organisatie de

boer op om sponsoren te werven, vrij-

willigers enthousiast te maken en aller-

lei zaken rond het evenemententerrein

te regelen. Wil jij je steentje bijdragen?

Graag! Mail naar info@blaakrun.nl en

de organisatie neemt contact met je op.

2e editie Blaak run 

op 22 september 2019
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Opgeruimd staat netjes

John Claesen
Mijn moeder had vroeger rond deze tijd

van het jaar altijd de lente in haar bol.

Terwijl ze druk gebarend door het huis

struinde, liep mijn vader, of liever ge-

zegd, zat mijn vader te genieten van zijn

puzzeltje in het voorjaarszonnetje. De

hond, liggend op zijn rug met zijn poten

recht omhoog, zichtbaar genietend van

elk straaltje zon, lag zorgeloos te slapen

en zich niet bewust van wat er om hem

heen gebeurde. 

Mijn moeder kwam de huiskamer bin-

nen stormen, verkleed als iemand die

de schoonmaakkriebels in haar buik

heeft. Ik herken het elk jaar ook bij mijn

vrouw en ik ben ook ieder keer volledig

verrast. “Je gaat me toch niet vertellen

dat er alweer een jaar voorbij is”, tegelij-

kertijd hopend dat ze weer omdraait en

alle spullen weer terug zet. Dit blijkt een

onnozele gedachte van mijn hersenen.

De emmer en de zwabber spelen ook

dit jaar een hoofdrol in wat zij noemt:

“de voorjaarsschoonmaak”. Wat heb ik

een hekel als het huis weer op zijn kop

wordt gezet en de huiskamer binnen no-

time verandert in een huilkamer. Ook

onze hond ligt dan te soezen en zich

nog steeds niet van bewust wat er staat

te gebeuren. Ik weet uit ervaring dat ook

hij eraan moet geloven. 

Ik stel nog voor dat we gezellig samen

iets leuks gaan doen, zoals naar de

stad gaan om koffie te drinken. Ik flap

het eruit zonder erbij na te denken,

maar het heeft geen gevolgen, want ze

vindt me maar lijken op mijn voormalige

chef. Een zwak manager die zich ge-

draagt als een bruistablet en pas actief

wordt als alles is opgelost. Ik hou verder

wijselijk mijn mond. De hond is onder-

tussen wakker geworden en staat met

zijn neus bij de nog gesloten deur

zachtjes te kreunen. Ik doe mijn jas aan,

pak de hondenriem van de kapstok en

we lopen gezamenlijk sjokkend naar de

hondenuitlaatplaats. 

Mijn vader liep indertijd dan ook altijd

naar de gang om zijn jas te pakken en

ik dacht altijd dat hij naar de kerk ging.

Ik kwam er later pas achter dat mijn

vader helemaal geen kerkganger was.

Bidden was al helemaal niet aan de

orde maar onze pa hield wel, net als de

pastoor, van een drankje. Voordat hij

aan zijn favoriete wijn begon was altijd

zijn laatste zin voor hij het heerlijke

vocht tot zich nam: “Heer u weet dat we

U beminnen. Laten we nu maar snel be-

ginnen”. Als een volleerde priester

klokte hij de inhoud van zijn glas naar

binnen. Dat was zijn enige christelijke

inslag. Mijn vader had psychische pro-

blemen toen hij erachter kwam dat hij in

feite getrouwd was met de schoonmoe-

der van zijn schoondochter. Het speelde

ook in zijn hoofd dat zijn vrouw beter

geld dan bedden kon opmaken.

Mijn moeder vertelde mij dat ze van

simpele dingen hield, zoals bijvoorbeeld

van mijn vader. Dat is wel voorbijge-

gaan. Ze realiseerde zich dat het eigen-

lijk wel een rare man was. Daar kwam

ze achter toen ze hem bij de politie

moest beschrijven omdat hij al een tijdje

vermist was. Mijn moeder had dat niet

meteen gedaan, zodat ze alvast kon

wennen als ze alleen zou komen te

staan. Dat was haar toch goed bevallen.

Gelukkig had mijn vader een verblijf-

plaats gevonden bij de plaatselijke kas-

telein. Iedereen was weer tevreden en

gelukkig.



blz 9

Blaak 40-feest op 24 augustus op KVW-terrein

Dit jaar vieren we het 40-jarig be-

staan van onze wijk De Blaak. Dit

laten wij uiteraard niet ongemerkt

voor bij gaan. Gedurende het hele

jaar zullen activiteiten in het teken

van dit mooie jubileum staan. Hou de

activiteitenkalender dus goed in de

gaten! Op 24 augustus van dit jaar

staat een feestdag op de planning

voor alle Blaakbewoners. 

Feestavond

Dit evenement zal plaatsvinden in de

bekende KVW-tent op het Blaakterrein

op de hoek Beeklaan/Swalm. In januari

zijn we met een groep enthousiaste

mensen gestart om hier een spetterend

feest van te maken. Er wordt al hard ge-

werkt aan de invulling. Deze dag zal be-

staan uit een middag- en

avondprogramma. We trappen af met

een kinderdisco-show, waarna er een

middag vol cultureel entertainment (met

een hapje en drankje) zal volgen. Later

op de dag start de feestavond, waarbij

Kevin van Erve, eigenaar van Kevents,

ons zal laten genieten van een specta-

culaire licht- en muziekshow.

Ben jij enthousiast?

Het belooft een geweldige dag te wor-

den, maar ook hierbij is vrijwillige hulp

vooraf, op en na deze dag noodzakelijk!

Ben je enthousiast om mee te helpen,

meld je dan aan via Blaak40@wijkraad-

deblaak.nl. Alle hulp is welkom, dus

draag jouw steentje ook bij!

Meer informatie over de invulling van

deze dag en het definitieve programma

volgen later. In het wijkblad, op Face-

book.com/deblaak, Hoplr (een relatief

nieuw platform waarop een groep voor

onze wijk is) en via andere kanalen hou-

den we jullie graag op de hoogte!

Blaak 35

Vier Seizoenen 
Wandelingen

voor mensen in de rouw

2019
Heb je een dierbare verloren en wil je graag  
lotgenoten ontmoeten in de buitenlucht, samen 
in beweging zijn en de natuur beleven? Je bent 
dan van harte welkom bij de Vier Seizoenen 
Wandelingen, georganiseerd in de omgeving 
van Tilburg-Goirle voor mensen in de rouw.

We wandelen één keer per seizoen en lopen 
iedere keer dezelfde route. Zo kunnen we de   
wisselingen van de seizoenen in de natuur        
ervaren. Tijdens de wandeling is er ruimte om 
naar eigen behoefte in gesprek te gaan met elkaar.      
We lopen ongeveer 7 kilometer. Halverwege  de 
wandeling drinken we koffie of thee. 

Winterwandeling 20 januari
Lentewandeling 14 april
Zomerwandeling 30 juni
Herfstwandeling 27 oktober

We vertrekken om 10.00 uur bij Natuurpoort 
Roovertsche Leij, Gorps Baantje, 5051 PX Goirle. 
Ook bereikbaar met de bus.  

Aanmelden:
vierseizoenenwandeling@gmail.com of 
013-592.00.48 (Harriet van der Vleuten). 
Deelname aan de wandeling is op basis van een 
vrijwillige bijdrage. 

Organisatie:
Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Più Mosso muziektherapie - Anneke Naaijkens 
- Doek
Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding
Hans van Zon

lente me, zomer me
september me en winter me

want ik heb jou voor altijd lief
 - Toon Hermans -- 



Nu de lente in het land is zijn we weer

gestart met de fietstochten. Dit wijkblad

verschijnt medio april en dan is de 1e

fietstocht al weer achter de rug. De vol-

gende wordt gehouden op dinsdag 7

mei en vervolgens iedere eerste dins-

dag van de maand tot en met dinsdag 1

oktober 2019.

Zoals van ouds is de start telkens om

09:30 uur bij Hofstede De Blaak. We ar-

riveren rond 13:15 uur en fietsen 30 tot

40 kilometer in een tempo van 15 à 16

km/h. Halverwege is er een koffiepauze

(al dan niet met appelpunt). Hoewel de

fietstochten een recreatief karakter heb-

ben, is het aan te raden om vooraf re-

gelmatig zelf te fietsen, om zo goed

voorbereid aan de fietstocht deel te

nemen.

Voor de korte drinkpauze(s) raden we

aan om een bidon met water mee te

nemen en regenkleding als de weers-

omstandigheden daartoe aanleiding

geven. Deelname is op eigen risico, dat

wil zeggen onder eigen verantwoorde-

lijkheid en aansprakelijkheid (eigen WA-

verzekering). We fietsen zo veilig als

mogelijk is en waarschuwen elkaar voor

tegemoetkomend verkeer en obstakels

op de weg (paaltjes, kuilen, boomwor-

tels).

Mocht een tocht op de eerste dinsdag

van de maand wegens te slechte

weersomstandigheden niet door kunnen

gaan, dan wordt deze verzet naar de

tweede dinsdag van die maand. Indien

vooraf vrijwel zeker is dat op die dins-

dag het weer te slecht is, ontvangt u de

avond ervoor per e-mail bericht.

Over het al of niet doorgaan van een

tocht kunt u ook voor de aanvang Wim

van Zijl bellen tussen 9:00 uur en 9:20

uur, tel. 013-4674603 (via e-mail te be-

reiken op e-mail: wimvanzijl@telfort.nl).

In twijfel gevallen wordt bij de Hofstede

beslist of de tocht doorgaat.

De Blaak-fietstochten seizoen 2019 zijn weer gestart

Even tijd voor een korte drinkpauze

Extra fietstocht voor volwassenen
Deze tocht wordt gehouden op donderdag 2 mei a.s. (met ‘slecht weer-uitwijkdatum’ 3 mei). De start is om 09:30 uur bij de

Hofstede, de terugkomst rond 15.00 uur bij het Ibis hotel (met eventueel een drankje op het terras, voor eigen rekening). Het

tempo is 15 à 16 km/h, afstand 47 km met tussendoor enkele korte drinkpauzes en na 27km een lunchpauze (voor eigen re-

kening) bij “In den Bockenreyder”.

De route voert ons in Esbeek ook nog langs enkele beelden van Andreas Schotel. De fietstocht is voor volwassenen, die ge-

wend zijn te fietsen. Over het al of niet doorgaan van de tocht op 2 mei en uitstel naar 3 mei kunt u ook voor aanvang bellen

tussen 8:30 uur en 9:15 uur, tel. 467 46.03 (Wim van Zijl, wimvanzijl@telfort.nl). In twijfelgevallen wordt bij de Hofstede beslist

of de tocht doorgaat.
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Op vrijdag 12 april om 11.00 uur wordt

de beweegtuin in onze mooie wijk offici-

eel in gebruik genomen. Dank zij de

inzet van een werkgroep (Wim Severij-

nen, Harrie Remmers, Ko Schaaders en

Nelly van der Bijl) en met ondersteuning

van Wijkraad De Blaak en de gemeente

Tilburg, werd het mogelijk om vijf ver-

schillende toestellen te laten plaatsen

waar jong en oud gebruik van kunnen

gaan maken.

Wij hopen dan ook dat dit iedereen nog

meer motiveert om lekker te blijven be-

wegen. De beweegtuin bevindt zich

naast de speeltuin bij de Hofstede. Ie-

dereen is van harte uitgenodigd om bij

deze feestelijke opening aanwezig te

zijn! Kom gerust een kijkje nemen.

Opening van de beweegtuin in De Blaak

Activiteitenprogramma voor senioren 2019 

Hier leest u welke activiteiten er dit jaar worden georganiseerd in de wijk (wijzigingen voorbehouden) Wilt u het programma

zorgvuldig bewaren a.u.b. Informatie, aanmelding en betaling dienen te gebeuren bij Ko Schaaders (tel. 06 538 170 23,

ko@wijkraaddeblaak.nl), bij voorkeur tijdens de koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De

Blaak. Alleen bij afwezigheid van Ko Schaaders, kunt u contact opnemen met Wim van Zijl (013 467 46 03, wimvanzijl@tel-

fort.nl). 

Wekelijks

Wekelijks is er op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur een koffieochtend in Hofstede De Blaak. Wekelijks zijn er circa 35

wijk bewoners aanwezig.

Fietsen

Vanaf de eerste dinsdag in april gaat het fietsen weer van start. Zie elders in dit magazine twee artikelen hierover. 

Overzicht programma

Details over de excursies ontvangt u bij de aanmelding. 

Onderstaande activiteiten gaan alleen door bij voldoende belangstelling.

18 apr. Excursie naar orthopedische schoenmakerij Buchrnhornen

28 mei. Busreis naar Scheveningen. Madurodam. Diner in Pijnacker.

18 jun. Midgetgolf bij De Financiën in Loon op Zand

24 sep. Bezoek aan de Spoorzone o.l.v. gid(sen) 

22 okt. Excursie distributiecentrum Albert Heijn in Tilburg

19 nov. Stadiontour Willem II (in voorbereiding) 

17 dec. Kerstbrunch in Hofstede De Blaak

Let op: In juli en augustus zijn er buiten de wekelijkse koffieochtend in principe geen activiteiten. Ideeën zijn welkom.
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Hé Hallo
Daar zijn we weer. Voor je het weet is

het zover en gaat KVW de Blaak weer

van start! Maar dit jaar is wel heel

speciaal. Naast een hele toffe week

zal het ook een heel groot feest zijn

omdat we dit jaar 40 jaar bestaan.  

Dit jaar gaan we met z’n allen op reis.

En niet zo maar een reis. Het zal een

hele spannende wedstrijd worden,

waarbij we allemaal helpen een HELE

GROTE PRIJS te winnen. En daarbij

gaan we de hele wereld rond. Wie er zal

winnen blijft voor ons natuurlijk ook een

verrassing....... 

Ga jij met ons mee op reis en doe jij

mee met deze geweldig spannende

wedstrijd? 

Verdere informatie volgt zodra jij jezelf

hebt ingeschreven. Dus niet vergeten

en het is echt geen grap, VANAF 1 april

kun jij je weer INSCHRIJVEN via onze

website www.kvwdeblaak.nl!!!! Dus

schrijf het op de kalender, zet het in je

agenda en zeg het tegen al je vriendjes

en vriendinnetjes. We zien jullie dan

maandag 12 augustus.  

Zeg wel even tegen papa en mama dat

ze meteen dienen te betalen want er zal

geen inschrijf/betaalavond meer zijn. 
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kvw de blaak groet de trucktour

Komt u ons weer vergezellen bij het

passeren van de Trucks op zondag

14 april 2019? 

Na een paar jaar afwezigheid zullen

wij dit jaar weer aanwezig zijn op de

KVW locatie aan de Beeklaan (t.h.v.

de Grebbe). Aankleding en muziek

worden wederom verzorgd door DJ

Kevin.

Naar verwachting zal de Trucktour in

etappes passeren vanaf 16.30 uur. Van-

uit KVW verzamelen we rond 15.00 uur

op het veld om alles klaar te zetten.

Vanaf 15.30 uur zullen we op volle

feeststerkte van start gaan. 

We hopen dat u ook van de partij bent

met eventueel een stoel, een (sta)tafel,

uw bankstel of salontafel en wat te eten

en te drinken voor uzelf en uw kids. 

Indien u nog vragen heeft kunt u mailen

naar info@kvwdeblaak.nl  Ook als u

nog leuke ideeën heeft om deze activi-

teit nog verder op te leuken. Creatieve

ideeën zien we graag tegemoet!

We hopen u te zien op zondag 14 april

2019 vanaf 15.30 uur!

Groetjes namens KVW de Blaak,

Loet Smits

Kevin van Erve

Deze tekst in een notendop:

Wat: KVW de Blaak groet de Trucktour

Wanneer: Zondag 14 april 2019 vanaf 15.30 uur

Waar: KVW de Blaak terrein aan de Beeklaan 

Voor wie: Iedereen!



blz 14

Grebbe 40, 5032 RT  Tilburg

tel.: 013 - 4675632 

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

LENTEFEEST op De Borne

60 jaar Xpect Primair
Op donderdag 21 maart werd op onze

school het LENTEFEEST gevierd ter

gelegenheid van het 60 jarig bestaan

van Xpect Primair. Alle scholen van

Xpect hebben meegewerkt aan een

kunstproject waarin leerlingen mochten

laten zien hoe zij ‘het vervoer van en

naar school’, ‘het schoolgebouw’ en ‘het

onderwijs en leermiddelen’ zien in de

toekomst. De kinderen van de Borne

hebben allemaal prachtige tekeningen

gemaakt met hun visie op de toekomst.

De kindercommissie heeft samen met

leerkrachten een keuze gemaakt en ons

kunstwerk ‘de weg naar de toekomst’

gemaakt.

Vanaf 21 maart worden alle kunstwer-

ken tentoongesteld in de LocHal en kan

iedereen bewonderen hoe veelzijdig en

creatief onze leerlingen zijn. De kunst-

werken vindt u op verschillende locaties

in de LocHal. Veel plezier! 

Een digitale bijenkast op de

Borne   
Op donderdag 31 januari presenteerde

stadsimker Marcel Horck zijn initiatief

om bijen digitaal te monitoren met digi-

tale bijenkasten die in en rond Tilburg

geplaatst worden. Vanuit de gegevens

(bijv. gewicht, temperatuur, vlieggedrag)

leren onze leerlingen om conclusies te

trekken m.b.t. de toestand van de na-

tuur in de omgeving van de kasten.

Door sponsoring van o.a. Elho en Rabo-

bank komt er ook op onze school een

digitale bijenkast te staan. Namens de

Borne ondertekende onze directeur Mo-

nique Aarts de overeenkomst tot deel-

name aan dit project. De weegschaal is

inmiddels geïnstalleerd en sindsdien

wordt informatie verzameld over onze

bijen. U kunt het hele experiment volgen

via FaceBook - digitalebijen 013. 

Promotiefilm LOF – de Borne

Eigenaarschap bij onze leerlin-

gen vergroten
Enige weken geleden zijn opnames ge-

maakt voor een promotiefilm van LOF

(LeraarOntwikkelFonds) met in de

hoofdrol juf Monique en juf Desiree. In

deze film leggen zij uit dat dankzij LOF

juf Desiree de ruimte kreeg om haar

idee om eigenaarschap bij onze leerlin-

gen te vergroten uit te werken en uit te

voeren. Door de LOF-aanvraag kwam

zij, na beoordeling door een jury, in aan-

merking voor subsidie en begeleiding

om haar initiatief onder schooltijd uit te

voeren.

LOF ondersteunt initiatieven van, voor

en door leraren voor ontwikkeling van

het onderwijs, professionalisering van

leraren en het versterken van de be-

roepsgroep.

Benieuwd naar deze promofilm én het

idee van juf Desiree? Kijk op www.ba-

sisschooldeborne.nl - ACTUEEL.

Basisschool de Borne officieel

een gezonde school! 
Op basisschool de Borne zijn ze héél

trots op het feit dat de school officieel

een ‘Gezonde school’ is! Met dit vignet

laten we zien dat we voldoen aan de

kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door

deskundigen. 

Zo zorgt de school voor actieve en ge-

zonde leerlingen, een veilige schoolom-

geving, een fris klimaat én hebben ze

aandacht voor de persoonlijke en soci-

ale ontwikkeling van de leerlingen. Dit

vinden ze belangrijk, omdat het bij-

draagt aan een gezondere leefstijl, be-

tere schoolprestaties en minder

schooluitval. Combinatiefunctionaris

sport Fenna van den Hoven schenkt

extra aandacht aan het themacertificaat
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‘Bewegen en

Sport’. Zo verzorgt

en regelt zij kwalita-

tieve gymlessen,

naschools sporten

(met of zonder

sportverenigingen),

sportdagen, spor-

tieve activiteiten tij-

dens de pauzes en

worden kinderen uit de bovenbouw op-

geleid tot citytrainers junior. Kortom er

gebeurt héél veel op sportief gebied op

de Borne! 

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? 
Kom kijken op basisschool de Borne

hoe wij samen met onze leerlingen aan

de weg timmeren met het vernieuwde

onderwijsconcept.

In september 2016 is de Borne gestart

met een vernieuwde vorm van onder-

wijs: Onderwijs van de toekomst. Er ligt

inmiddels een stevige basis en we zien

dat vanuit eigenaarschap, gepersonali-

seerd leren en een rijke, betekenisvolle

leeromgeving de betrokkenheid en moti-

vatie bij onze kinderen in grote mate

toeneemt. Door goed samenwerken,

creatief maar ook kritisch denken, goed

communiceren en denken in mogelijk-

heden ontwikkelen onze leerlingen veel

vaardigheden die zij kunnen gebruiken

bij hun persoonlijke ontwikkeling en toe-

komst.

Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met onze directeur

mw. Monique Aarts om een afspraak te

maken voor een persoonlijk gesprek en

rondleiding door onze school.

 013-4675632,  bs.de.borne@xpect-
primair.nl . 

Op onze website www.basisschoolde-

borne.nl vindt u informatie over De

Borne en betekenisvol onderwijs.

Padelbanen bij Tennisclub Tilburg

Eind vorig jaar zijn 3 padelbanen bij Tennisclub Tilburg (TCT) gerealiseerd. Deze mix tussen tennis en squash is een nieuwe

spectaculaire racketsport in dubbelvorm, die snel te leren is en daarmee aantrekkelijk voor jong en oud. 

Na een geslaagde proefperiode vond op zondag 31 maart de officiële opening door wethouder Erik de Ridder plaats. De ope-

ning werd opgeluisterd door een dj, springkussen voor de jeugd, lekkere hapjes en meerdere spelers van Willem II waren

aanwezig, waaronder Pol Llonch! 

Na deze geslaagde dag richt TCT zich via een breed aanbod aan activiteiten op de verdere opbouw van padel@TCT. Door de

samenwerking met Padelschool Jaspers bieden we trainers die zich exclusief richten op de techniek en tactiek van deze

mooie sport en daarnaast voorzien we met onder meer hussel en interne competitie in de nodige speelmogelijkheden. 

Ervaar via het proefabonnement van 2 maanden hoe leuk deze sport is! Dit abonnement is in het bijzonder aantrekkelijk voor

de jeugd en kan voor een beperkt bedrag worden gecombineerd met trainingen. 
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obs de Blaak

Culturele ontwikkeling op OBS

De Blaak
Op onze school vinden we het ook be-

langrijk om aandacht te hebben voor de

creatieve ontwikkeling van onze leerlin-

gen. Culturele vorming is een belangrijk

onderdeel van ons lesprogramma. De

afgelopen jaren zijn we een samenwer-

king aangegaan met de collega’s van

CMKT (Cultuur Met Kwaliteit Tilburg)

Ons speerpunt ligt de komende jaren op

het onderdeel beeldende vorming. De

leerkrachten bij ons op school worden

geschoold op het voorbereiden en uit-

voeren van inhoudelijk, goede lessense-

ries beeldende vorming.

Hieronder ziet u de resultaten van een

lessenserie over de kunstenaar Hun-

dertwasser, uitgevoerd door onze groe-

pen 8. Ook ziet u de kunstwerken van

onze kleutergroepen, zij bekeken het

werk van kunstenares Sonia Delaunay.

Carnaval 
Dit jaar was het weer één groot feest bij

ons op school met carnaval. De kinde-

ren zagen er prachtig uit in hun outfits.

Ook bijzonder was de optocht die we

om het jaar hebben in de wijk. Dit doen

we traditiegetrouw samen met basis-

school ‘De Borne’ en de kleintjes van

Kinderstad. Elke klas was weer druk in

de weer geweest om verschillende kos-

tuums, spandoeken en karren te

maken. We hadden geluk met het weer

en mede dankzij het publiek en de mu-

ziek aan de kant was het een groot suc-

ces. Ook aanwezig was onze ‘Raad van

Elf’ onder leiding van prins Dax uit

groep 7 en prinses Beau uit groep 8.

Later op de dag hebben zij nog een

woordje gedaan in de podiumzaal waar

we met de hele school nog hebben ge-

host. Onze dank gaat uit naar Ria Wil-

lemsen die er mede voor heeft gezorgd

dat onze raad er piekfijn uit zag. Al met

al was het een gezellige ochtend,

waarna de kinderen gingen genieten

van een welverdiende vakantie.

De tandarts
Onze kleuters spelen graag in de bete-

kenisvolle hoek. Dit keer stond de hoek

in het teken van de tandarts. Met de

hele groep werd eerst een spelscript ge-

maakt over de tandarts, wat gebeurt

daar eigenlijk allemaal? Daarna zijn de

kinderen al spelend de rol van de tand-

arts, assistente, patiënt en begelei-



blz 17

dende ouder gaan onderzoeken

Tot slot zijn we ook op bezoek geweest

naar een tandartspraktijk. Erg leerzaam!

Aanmelden nieuwe leerlingen  
Onze open dag gemist? Geen paniek!

U kunt altijd een afspraak maken voor

een gesprek en een rondleiding met

onze directeur Janneke Heesakkers.   

Tel. 013-4689466 

Mail:janneke.heesakkers@opmaat-

scholen.nl 
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Sportvereniging “De Blaak”

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon Tel.nr.

woensdag 10.00 - 11.00 uur pilates Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

19.00 - 20.30 uur badminton volwassenen Frank van der Heijden 468.57.31

19.00 - 19.45 uur bootcamp Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

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

21.00 - 22.00 uur zumba dames Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

20.45 - 22.00 uur volleybal volwassenen Gerard de Burger 463.32.95   

22.00 - 23.00 uur zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters 463.98.62

donderdag 19.30 - 21.00 uur badminton volwassenen Louis Verstappen 463 77 46 

19.00 - 20.00 uur badminton jeugd Frank van der Heijden 468.57.31

Zie voor meer informatie betreffende contributie, traingingsrooster etc. onze website: www.svdeblaak.nl

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

gratis proefles mee komen doen. Neem gerust even contact op met de betreffende contactpersoon. 

Bootcamp in de Blaak v.a. april weer buiten

Bootcamp is een actieve workout in de

natuur voor iedereen die niet bang is

om te zweten. Er wordt door de gehele

wijk getraind, meestal zonder materia-

len en alle kracht wordt uit je eigen li-

chaam gehaald.

De bootcampgroep is de hele winter

doorgegaan in de sporthal. Vanaf april

vindt de bootcamp weer buiten plaats.

Fit, energiek en in shape de zomer in,

wie wil dat nu niet! 

Tijdstip: woensdagavond van 19.00 –

19.45 uur.

De trainingen worden gegeven door

onze enthousiaste, ervaren trainster

Irene Odinga-Smits.

Wil je nog 3 maanden mee komen

doen, meld je dan snel per email aan:

m.v.d.bogaard@svdeblaak.nl. 
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Even voorstellen;
Namens  de gemeente Tilburg zijn in

elke wijk van Tilburg een wijkregisseur

en omgevingsmanager werkzaam. Voor

de wijk  De Blaak zijn dit respectievelijk

Diny Maas en Remmert Slagter.

Zij zijn contactpersoon en aanspreek-

punt van de gemeente voor deze wij-

ken. Ideeën, klachten en meldingen

vanuit de wijk die de ondersteuning van

de gemeentelijke organisatie nodig heb-

ben, worden door hen in behandeling

genomen. Suggesties ter verbetering

van de wijk worden met hen besproken.

Diny vertaalt geluiden vanuit de wijk,

naar aanpassingen ín de wijk. Zij bege-

leidt bijvoorbeeld het idee van bewoners

voor meer sociale ontmoetingsplaatsen,

naar de realisatie van een uitgebreide

speelplaats met fitness- en beweegtoe-

stellen zoals bij de Hofstede. Maar ook

klachten, vragen of opmerkingen mbt

het onderhoud of aanpassing van de

openbare leefomgeving, komen via uw

melding bij het Centraal Meldpunt, bij

haar terecht. 

Remmert houdt zich bezig met de lan-

ger lopende processen en politiek ge-

voelige onderwerpen. Bijvoorbeeld het

laten ontstaan van een wijkagenda.

Voor het opstellen van zo n wijkagenda

zullen diverse invalshoeken van de be-

woners van de wijk hun inbreng moeten

kunnen leveren. Arm & rijk, Jong & oud,

mantelzorgend & minder valide, wer-

kend & schoolgaand & pensionado &

werkloos, etc.. Daarna wordt het de uit-

daging om zo'n wijkagenda ook ten uit-

voer te laten komen. En daarmee niet

een 'ding' van de gemeente te laten zijn,

maar vooral een agenda te laten zijn

van de bewoners, wijkraad en de pro-

fessionele partners (IMW, Contour de

Twern, woningbouwcorporaties, etc.). 

Signaleert u gebreken in de wijk of heeft

u een idee om de openbare ruimte in

uw wijk te verbeteren… laat het weten

via het Centraal Meldpunt.

Op de site www.tilburg.nl  staat duidelijk

aangegeven hoe u een idee of melding

kunt doorgeven aan het Centraal Meld-

punt.  

U kunt ook gebruik maken van de gratis

BuitenBeter app.

Logiesvoorziening voor arbeidsmigranten op het Laar

De gemeente Tilburg heeft de locatie

Hub van Doorneweg op het Laar aange-

merkt als een kansrijke locatie voor de

huisvesting van maximaal 750 arbeids-

migranten. Het gaat om de twee kan-

toorpanden aan de Hub van Doorneweg

81/99 en het naastgelegen gemeente-

perceel.  Dit is een van de zeven loca-

ties verspreid over de stad die in beeld

zijn voor de huisvesting. Tilburg heeft

een opgave voor het huisvesten van

3600 tot 5000 personen. 

Op 12 maart werd tijdens een informa-

tieavond  een toelichting  gegeven op

deze keuze. Een van de volgende stap-

pen is dat de initiatiefnemer een plan

gaat uitwerken voor de locatie. Daarbij

is ook de betrokkenheid van de omge-

ving belangrijk. Het college heeft im-

mers naast de reguliere punten

waaraan een plan moet voldoen speci-

fieke uitgangspunten voor grootschalige

logiesvoorzieningen vastgesteld. Zo

moeten er o.a. afspraken komen met de

omgeving over hoe het beheer van de

locatie geregeld wordt. Denk daarbij

aan het voorkomen van overlast, parke-

ren, afval etc. Een aantal omwonenden

heeft zich inmiddels aangemeld om lid

te worden van een klankbordgroep. Tot

circa de zomer wordt de tijd genomen

om de plannen verder uit te werken. Op

een later moment komt er opnieuw een

informatieavond voor de omgeving. 

Meer informatie over dit onderwerp met

onder andere de meest gestelde vragen

is te lezen op: https://www.tilburg.nl/ac-

tueel/huisvesting-arbeidsmigranten

Heeft u vragen? Neem dan contact op

via huisvestinghubvandoorneweg@til-

burg.nl
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Trekspelletjes met je hond
Joep Voogt,

HTC De Wolf

Een trekspelletje met je hond gaat niet

over wie de overheersende rol speelt in

het gezin of over het bepalen van wie

de alfa is. Het is een leuk en plezierig

spelletje dat veel voordelen kan heb-

ben. Terwijl er nog steeds verteld wordt

dat jij de alfa-wolf moet zijn, aspecten

die ronduit raar en achterhaald zijn,

zoals dat jij als eigenaar eerst moet

eten en daarna pas de hond, zijn er ook

nog andere aspecten over honden die

mij zorgen baren. Een daarvan is dat

honden agressief, bezitterig of dominant

zouden worden als er trekspelletjes ge-

speeld worden. In de dertig jaren dat wij

zelf honden hebben, hebben trekspelle-

tjes bijgedragen aan het opbouwen van

een band met elkaar. Ook heeft het bij-

gedragen aan het vormen van gewenst

gedrag omdat een hond spel als belo-

ning voor goed gedrag gaat beschou-

wen. Trekspelletjes moeten wel volgens

bepaalde regels gespeeld worden om

het veilig te houden. Het is een fysiek

spel en de meeste honden zijn relatief

sterker en sneller dan een mens.  Regel

1: houd het speelgoedje laag bij de

grond. Hiermee voorkom je dat een

hond tijdens het spel gaat springen. Be-

weeg het over de grond als een prooi

zodat de hond getriggerd raakt om het

vast te pakken. Maak eventueel gelui-

den alsof het speeltje een prooidier is.

Regel 2: je hond mag nooit zijn tanden

in jou zetten, ook niet per ongeluk. Ge-

beurt dat toch dan betekent dat het

einde van het spel. Regel 3: je hond

moet leren het speeltje los te laten op

het geven van een rustig commando

“los”. Dit moet een instant reactie wor-

den en niet een bedreiging of een

woord dat oneindig herhaald moet wor-

den.  Regel 4: er zijn honden die een

speeltje niet graag afgeven omdat ze u

gaan zien als een “speeltjes-snaaier”.

Als uw hond het speeltje loslaat, ge-

woon laten liggen en uw hond  eerst be-

lonen met voer. Er zijn honden die

tijdens een trekspelletje beginnen te

grommen. Sommige gaan het speeltje

dood schudden. Hier hoeft u zich niet

druk over te maken. Het is een natuur-

lijke uitlaatklep. U houdt het onder con-

trole omdat uw hond geleerd heeft het

speeltje los te laten op uw verzoek.  Als

uw hond het speeltje door trekspelletjes

nog belangrijker gaat vinden dan het al

is en het daardoor met agressie gaat

verdedigen dan is het belangrijk om an-

dere spelletjes te spelen dan trekspelle-

tjes. Met dat in gedachte  zijn dit de

belangrijkste  redenen om wel trekspel-

letjes te doen met uw hond. 1. Actieve,

energieke honden moeten stoom af

kunnen blazen maar moeten ook weer

snel kunnen kalmeren.  Uw hond leren

om actief te zijn om daarna weer te kal-

meren  kan in veel situaties handig zijn.

Zo leert hij wat zelfcontrole is. Trekspel-

letjes met je hond 

2. Een trekspelletje behelst veel lol,

energie en actie maar weinig frustratie

omdat de grenzen duidelijk gesteld zijn.

Er is controle van beide kanten. 3. Voor

pups die de wereld graag met hun bek

ontdekken is een speeltje een ideaal

middel om te leren dat mensen geen

bijtobject zijn. Zo leren ze hun bijtbe-

hoeftes op een verantwoorde manier te

bevredigen. 4. Voor een bange of verle-

gen hond is een trekspelletje een ideale

manier om zijn zelfvertrouwen op te

krikken. Winnen wordt dan een versla-

ving. Uw hond mag gerust winnen, ook

het laatste spelletje! Dit zegt niets over

leiderschap van uw hond. Uw hond kan

namelijk niet voorspellen wat het laatste

spelletje is. 5. Leer hem onvoorwaarde-

lijk en vrijwillig het speeltje af te geven.

Hoe, dat maakt niet uit zolang uw hond

leert dat de beloning hiervoor de moeite

waard is om het te doen.  6. Ik ben leu-

ker dan de omgeving. Als voer een min-

dere motivator voor uw hond is dan kan

een speeltje de oplossing zijn. Het le-

vert meer actie op en uw hond kan zich

langer en beter op u focussen. 7.  Een

belangrijke beloning. Als uw hond flink

voor u gewerkt heeft dan moet de belo-

ning achteraf meer dan de moeite

waard zijn. Dit moet niet halfslachtig ge-

beuren. Neem er de tijd voor. 8. Als je

iets in je bek hebt kun je niet blaffen. Of

het blaffen gaat moeilijker of je krijgt

een onderdrukt geluid.  9. Spel tussen

twee honden in het gezin. Samen delen

komt niet altijd voor in een roedel. Dus

zult u uw honden dat moeten leren. On-

derlinge trekspelletjes zijn te prefereren

boven fysiek stoeien, elkaar bijten en

worstelen want dat is niet bevorderlijk

voor de onderlinge harmonie. Samen

trekken aan een lang touw leert ze wel

op een juiste manier met elkaar te spe-

len zonder direct lichamelijk contact. 10.

Spel creëert een band. In plaats van te

kijken naar de positieve kanten van

trekspelletjes lees je nog steeds dat

trekspelletjes de hond dominant zou

maken. Niets is minder waar. Natuurlijk

moet je volgens de regels spelen maar

het spelen van trekspelletjes motiveert

de hond bezig te zijn met  wat hij echt

leuk vindt. De boodschap is simpel: als

je het epicentrum voor je hond wil zijn

zorg er dan voor dat het spel dat je

speelt het spel is dat hij leuk vindt. 
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De aftrap van de feestelijkheden 40

jaar Blaak begint met een gezamen-

lijk optreden van gemengd koor Mal-

kander en dameskoor Calliope. Dat is

niet voor niets!!

Deze koren zijn ontstaan in de Blaak.

De zolder van de Hofstede is voor beide

koren een belangrijke repetitieruimte.

Malkander repeteert op de donderdag-

avond terwijl Calliope de dinsdagavond

de zolder van de Hofstede bezet houdt. 

Malkander bestaat al meer dan 30 jaar.

32 jaar geleden besloten een aantal

mensen die van zingen houden samen

te gaan zingen, al snel werd  een diri-

gent gezocht en ontstond een gemengd

koor om met elkaar te zingen vandaar

de naam “Malkander”. Er zijn leden die

al 32 jaar bij gemengd koor Malkander

zingen. Het ledenbestand is natuurlijk in

die jaren steeds veranderd, nieuwe

stemmen, jongere stemmen, andere di-

rigenten. Wat hetzelfde is gebleven is

het plezierige zingen met  Malkander.

De repetitieruimte is nog steeds de trap

op bij Hofstede de Blaak, waar ook de

gezellige nazit is wanneer er een avond

flink gezongen is. 

Het repertoire is breed klassiek: van

Bach tot Britten, maar ook o.a. Jenkins,

Ramirez en Shearing,

In november was er een klinkend optre-

den in het Textielmuseum met de liede-

ren van Brecht en zijn tijdgenoten. Dit

alles onder de enthousiaste leiding van

de dirigent Gabriëlka Clout. 

Een groep vrouwen begon ruim 20 jaar

geleden een koor wat de naam Calliope

heeft gekregen. 

Calliope is een van de negen muzen uit

de Griekse mythologie. Haar naam is te

vertalen als “Zij die een schone stem

heeft”. Het koor is bedoeld voor vrou-

wen die zingen gewoon leuk vinden. 

Bij Calliope klinkt een elkaar aanvullend

geheel van stemmen, onder leiding van

een enthousiaste dirigente, Eveline

Ohler. De begeleiding van een pianist

maakt het tot een mooi harmonisch ge-

heel. 

De positieve energie die het samen zin-

gen geeft, maakt dat Calliope al die tijd

is blijven bestaan. 

Het koor heeft in haar geschiedenis een

aantal keren opgetreden, omdat het ook

leuk is om anderen te laten genieten

van de samenzang. 

Het repertoire beslaat uit een breed

scala van stijlen. Calliope zingt graag

liederen uit allerlei landen, met een ver-

schillend ritme en taal. De meeste liede-

ren worden  driestemmig gezongen,

soms ook tweestemmig.

Op 12 mei zullen beide koren een gese-

lecteerde presentatie zingen van hun

bestaande repertoire. Ook zingen de

koren samen een lied. 

Het concert begint 13.30 uur. Dat kan

natuurlijk kan niet anders dan in Hof-

stede de Blaak zijn 

Inclusief een korte pauze zal het con-

cert ongeveer anderhalf uur duren.

Natuurlijk wilt u dit concert niet missen,

de toegang is gratis. Kaarten zijn te be-

stellen via info@koormalkander.nl Doe

dit wel snel, er is maar een beperkt aan-

tal plaatsen beschikbaar.
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Een beknopte geschiedenis van de bus naar De Blaak

Dik Smolders

Tegelijk met de komst van de eerste be-

woners werd ook een buslijn naar De

Blaak geopend. In opdracht van de ge-

meente Tilburg werd met ingang van 18

november 1979 een nieuwe buslijn 7 in-

gesteld, elk half uur van de Hoflaan,

dicht bij het Paletplein, via het Centraal

Station, het Stadhuisplein, de Bredase-

weg, de Ringbaan West en het Burg.

Van de Mortelplein naar De Blaak. In de

dienstregeling werd lijn 7 samenge-

voegd met de al bestaande lijn 66 (Ho-

flaan – Stadhuisplein).  

Feitelijk zien we op dit moment, 40 jaar

later, dezelfde situatie terug: het is lijn 7

die naar De Blaak rijdt, hij rijdt de route

Hoflaan – Centraal Station – Centrum –

Ringbaan West - De Blaak  en hij rijdt

ongeveer dezelfde route als in 1979. 

Toch zijn er in de loop der jaren vele

veranderingen geweest. In het eerste

begin in 1979 was het eindpunt van lijn

7 in De Blaak bij de huidige rotonde in

de Stroomlaan, in 1981 werd het eind-

punt verlegd via de Stroomlaan naar de

Weteringlaan en vanaf 1982 werd de

gehele lus met klok mee door De Blaak

bereden. 

Aan het  andere uiteinde van lijn 7 werd

in 1982 de route verlengd van de Ho-

flaan naar de Huibevendreef, in de

Reeshof. In 1989 werd lijn 7 omgedoopt

in lijn 5 en reed vanaf De Blaak niet

meer richting Reeshof, maar naar

Noord (Nobelstraat), via het Centrum,

Centraal Station en de Besterdring. In

de dienstregeling werd lijn 5 gecombi-

neerd met lijn 4 (Noord – Centraal Sta-

tion – Centrum – Zorgvlied). Op

werkdagen overdag bleef de frequentie

elk half uur maar ’s avonds na 19:00 uur

en op zondag ging de frequentie om-

laag naar 1 x per uur wat voor De Blaak

een verslechtering betekende.

In 1994 werd lijn 5 omgedoopt naar lijn

45; de route en de frequentie bleven on-

gewijzigd.   

In 1999 werd de route ten noorden van

de spoorlijn gewijzigd (niet meer via de

Besterdring, maar door de Hoefstraat)

en werd het eindpunt in Noord gewijzigd

van de Nobelstraat naar het Wagner-

plein. Ook nu bleef de frequentie onge-

wijzigd. 

Op 3 april 2005 werd in het T-bus pro-

gramma het gehele Tilburgse lijnennet

op de schop genomen.  Alles veran-

derde en De Blaak kreeg zelfs drie bus-

lijnen: de lijnen 7, 8 en W3. Lijn 7 reed

vanaf het Centraal Station via de Noord-

hoekring – Bredaseweg – Ringbaan

West – Burg. Van de Mortelplein –

Stroomlaan – Weteringlaan en dezelfde

bus reed dan als lijn 8 terug naar het

Centrum en het Centraal Station via Het

Laar en de Korvelseweg. En die lus

werd in twee richtingen bereden. De fre-

quentie ’s avonds en op zondag ging

voor elk van beide lijnen omhoog naar

elk half uur.  

Al met al was dat een flinke verbetering

ten opzicht van daarvoor: vanaf het

Centraal Station naar De Blaak had je

opeens elk kwartier een bus, ook ’s

avonds en op zondag, de ene keer een

lijn 7 en een kwartier later een lijn 8. De

bus kwam hiermee in De Blaak echter

niet meer bij het winkelcentrum.  Wel bij

het winkelcentrum kwam lijn W3, dat

was een Wijkbus, vergelijkbaar met

een Buurtbus zoals die naar kleinere

dorpen rijdt: net zoals de Buurtbus reed

de Wijkbus met 8-persoons busjes die

werden bestuurd door vrijwilligers. Lijn

W3 reed in een uur-frequentie het

rondje Beeklaan – Weteringlaan –

Stroomlaan met de klok mee door De

Blaak en ging dan via de Westermarkt,

het TweeSteden ziekenhuis en het Pa-

letplein naar de Karel Boddenweg, het

eindpunt was bij het Crematorium al-

daar. Helaas was de belangstelling van-

uit De Blaak voor deze Wijkbus

minimaal en werd het eindpunt van lijn

W3 in 2006 verlegd van het Winkelcen-

trum in De Blaak naar het Burg. Van de

Mortelplein. 

In januari 2007 kwam de volgende ver-

andering eraan: de lijnen 7 en 8 door

De Blaak werden opgeheven en vervan-

gen door een lijn 4 die wel weer bij het

Winkelcentrum kwam. De oorspronke-

lijke route door De Blaak en naar het

Centrum en Centraal Station was hier-

mee terug. Lijn 4 reed in De Blaak weer

de gehele lus met de klok mee en reed

via het Centrum naar het Centraal Sta-

tion. Vandaar reed hij verder via de Uni-

versiteit en Witbrand naar station

Reeshof. De frequentie was elk half uur,

ook ’s avonds en op zondag, wat ten

opzichte van de riante situatie daarvoor

een verslechtering betekende. Lijn 8

bleef bestaan, echter niet meer door De

Blaak: deze lijn (via de Korvelseweg),

kreeg z’n eindpunt op industrieterrein

Het Laar. Voor het oostelijk deel van De

Blaak bleef deze lijn nog wel een poosje

relevant: uitstappen aan de halte voor

het Ibis hotel en even het tunneltje on-

derdoor lopen. Maar helaas werd deze

uitstaphalte in september 2012 om on-

duidelijke redenen verwijderd. 

In 2010 werd lijn 4 gewijzigd naar lijn 7

die alleen nog het traject van De Blaak

naar het Centraal Station bereed.

Omdat de cityring in gebruik werd geno-

men worden sinds 2010 de Heuvel en

het Stadhuisplein alleen nog in de rich-

ting van De Blaak aangedaan.  

De meest recente verandering is van

2016: lijn 7 werd verlengd naar het Pa-

letplein. Het gedeelte van De Blaak

naar het Centraal Station bleef ongewij-

zigd. Dit is tevens de actuele situatie.
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Energie Coöperatie De Blaak 

We moeten van het gas af voor Gronin-

gen en we werken aan een klimaatak-

koord. Zaken waar we dagelijks mee

geconfronteerd worden in de media, of

waar we op geattendeerd worden. En

ook onze kinderen en kleinkinderen

uiten hun bezorgdheid en gaan de

straat op.

Wat doet de Energie Coöperatie De

Blaak daar aan?

Laat ik u vertellen wat de coöperatie

doet en wil gaan doen. De coöperatie

heeft drie hoofdactiviteiten ofwel doel-

stellingen:

1. Energie besparen en 

u daarin adviseren.

We zijn al jaren (vanaf 2013) actief om

de bewoners van onze mooie wijk De

Blaak te helpen in het adviseren hoe er

energie in uw woning bespaard kan

worden. Dat doen we door adviezen te

geven via onze website www.energiede-

blaak.nl, het verlenen van hulp met bij-

voorbeeld een warmtescan van uw

woning maar ook door het organiseren

van Energiecafés.

Tijdens deze themabijeenkomsten wor-

den de bewoners geholpen om het

energieverbruik van uw woning te verla-

gen. Dat heeft een dubbel effect, name-

lijk uw kosten worden lager en u helpt

mee om de CO2 uitstoot te beperken. 

Als coöperatie concluderen we dat we

de beste respons ontvangen van de ou-

dere wijkbewoners en helaas weinig

van onze jongeren of middenmoters in

de wijk.

Dat is jammer want op een laagdrempe-

lige manier, zonder wijzend vingertje,

komen praktische vraagstukken aan de

orde. Onafhankelijk van leeftijd, com-

mercie en beurs kunt u zo niet alleen op

uw energierekening besparen maar

komt het vaak ook ten goede aan uw

wooncomfort. Wees welkom op het vol-

gende Energiecafé.

2. Schone energie opwekken en 

verspreiden.

Onze eerste actie in 2013 was het orga-

niseren van de verkoop van zonnepane-

len op de woningen in de wijk. Het was

een mooi succes omdat er ongeveer

100 woningen van zonnepanelen zijn

voorzien. Een mooi resultaat voor zo’n

eerste activiteit en we zien dat steeds

meer woningen zonnepanelen krijgen.

Maar het kunnen er veel meer zijn, we

hebben 2.200 woningen in de wijk. Niet

op alle woningen hebben zonnepanelen

zin, soms is de ligging ongunstig of er

staan bomen in de weg. Maar ook is

niet iedereen blij met de panelen op het

dak, omdat men het niet mooi vindt.

Jammer want het bespaart energie die

door centrales moet worden opgewekt

en dat kunnen nog steeds kolencentra-

les zijn met een hoge CO2 uitstoot.

Maar wat belangrijk voor u is dat u de

investering snel heeft terug verdiend,

uw woning gunstiger is tijdens de ver-

koop en u direct bespaart op uw ener-

giekosten. Met alle opgedane kennis

kan de coöperatie hierin onafhankelijk

adviseren en helpen.

Daarnaast zijn we als coöperatie betrok-

ken bij de oprichting en realisatie van

het Burgerwindpark Spinderwind. Op

het terrein van de gemeente, Attero

(vuilstort) en Waterschap De Dommel

worden in 2019, 4 windmolens gebouwd

met een totaal vermogen van 14,4 MW.

Dat goed is om ruim 7.500 woningen

van elektra te voorzien.

Gelukkig hebben veel bewoners mee

geïnvesteerd in dit project door Spinder-

delen te kopen.

In de loop van 2019 zullen we u infor-

meren op welke wijze u de stroom, op-

gewekt door de 4 windmolens kunt

afnemen.

3. De energietransitie voor De Blaak

aansturen.

Door een aantal zeer effectief werkende

leden van het bestuur wordt er geregeld

met de gemeente gesproken over de

mogelijkheden om in de toekomst onze

energielevering aan te passen. We zeg-

gen niet dat we van het gas af moeten,

wel van het Gronings aardgas.

Er wordt gekeken naar alle mogelijkhe-

den van ander gassoorten, of vormen

van warmte levering. Maar dat is niet

snel te realiseren en zal ook veel geld

kosten.

Reden genoeg om deze bestuursleden

te volgen en aan te horen wat de moge-

lijkheden en onmogelijkheden zijn. Maar

ook binnen welk tijdsbestek veranderin-

gen te verwachten zijn.

Want u wil zeker weten of u nog steeds

een nieuwe CV ketel moet aanschaffen

of een andere warmte bron. Want in de

kou zitten willen we geen van allen en

we willen ook nog genieten van alle rust

in onze tuin tijdens de komende zomer.

U begrijpt dat de coöperatie niet stil zit

en actief blijft. 

Daarom op maandag 13 mei 2019, aan-

vang 20.00 uur in het Sportcafé een

Energiecafé met als onderwerp, “360o

Duurzaamheid wandeling door uw wo-

ning”. Een avond vol Tips en Trix om

energie en geld te besparen

Ruud Zuer, Voorzitter.
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Advertentie

Wanneer iemand uit uw naaste omge-

ving overlijdt, moet er veel geregeld

worden. Het belangrijkste om te regelen

is natuurlijk de begrafenis of crematie.

Als dat achter de rug is, volgt de afwik-

keling van de nalatenschap. Hier komt

veel bij kijken. Graag leg ik aan u uit

welke rol een notaris hierbij kan spelen

en waar u zelf op moet letten.

Naar de notaris

Het is niet verplicht om een notaris in te

schakelen. Soms is het echter wel

noodzakelijk. Bijvoorbeeld als instanties

vragen om een verklaring van erfrecht.

Een verklaring van erfrecht kan nodig

zijn om over het saldo op de bankreke-

ning te beschikken, de uitkering van de

levensverzekering te kunnen innen of

de woning op naam van de erfgenamen

te laten zetten. Een verklaring van erf-

recht kan alleen door de notaris worden

afgegeven. In deze akte wordt aange-

geven wie de erfgenamen zijn en wie

bevoegd is over de nalatenschap te be-

schikken.

Is er een testament?

Om de nalatenschap op een juiste ma-

nier te kunnen afwikkelen is het belang-

rijk om te weten of er een testament is

gemaakt door de overledene. Op deze

manier wordt bepaald wie de erfgena-

men zijn. U kunt hierover navraag doen

bij het centraal testamentenregister in

Den Haag. Wanneer u een verklaring

van erfrecht laat opstellen, zal de nota-

ris navraag voor u doen bij het centraal

testamentenregister.

Mocht u het laatste testament van de

overledene hebben, maar mocht dit

toch nog vragen bij u oproepen, kan uw

notaris hier natuurlijk ook uitleg over

geven.

Wilt u wel erfgenaam zijn?

Om te weten op welke manier de nala-

tenschap het best afgewikkeld kan wor-

den, is het belangrijk om te weten waar

de nalatenschap uit bestaat. Is er

sprake van een negatieve nalatenschap

of twijfelt u aan de omvang van de nala-

tenschap, dan kunt u de nalatenschap

binnen drie maanden na het overlijden

beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Uw notaris kan dit voor u doen, maar u

kunt dit ook rechtstreeks bij de recht-

bank regelen. 

Is de nalatenschap positief, dan kunt u

de nalatenschap zuiver aanvaarden. Let

op: sommige handelingen kunnen ertoe

leiden dat u (onbedoeld) de nalaten-

schap zuiver aanvaardt. Denk daarbij

aan het verdelen van (inboedel)goede-

ren uit de nalatenschap of het treffen

van een betalingsregeling met schuldei-

sers van de overledene.

Aangifte erfbelasting

Naar aanleiding van het overlijden moet

ook aangifte worden gedaan voor de

erfbelasting. Uw notaris kan dit voor u

verzorgen, maar u kunt het ook zelf

doen. De aangifte moet worden gedaan

binnen 8 maanden na het overlijden. Wij

adviseren u echter, indien dit mogelijk

is, om de aangifte al binnen 3,5 maand

na het overlijden te doen. Dit om te

voorkomen dat de Belastingdienst hef-

fingsrente bij u in rekening brengt.

Mocht u hulp nodig hebben bij de afwik-

keling van een nalatenschap, of heeft u

een verklaring van erfrecht nodig, neem

dan contact op met ons via 013-532 11

55 of via info@notaristilburg.nl. Wij zul-

len dan met u meekijken welke stappen

er genomen moeten worden en welke

taken we eventueel voor u uit handen

kunnen nemen.

Wat kan uw notaris voor u betekenen wanneer een

dierbare overlijdt?

mw. mr. F.C.M.A. Hoppenbrouwers (kandidaat-notaris)



Gianotten
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KBO Blaak-Zorglied  onderafdeling van 

Profiteer van het Lidmaatschap
Veel van onze KBO-leden hebben ge-

hoorverlies en dragen 1 of 2 hoortoe-

stellen. De batterijtjes daarvan moeten

regelmatig worden vervangen en de

prijzen daarvan lopen nogal uiteen.

Via “Ons Ledenvoordeel” profiteert u als

lid/abonnee van tal van interessante

aanbiedingen, zoals onder meer de

aanschaf van hoortoestelbatterijen van

het merk Power One. Deze worden

door fabrikanten van hoortoestellen

aanbevolen, voldoen aan de strengste

kwaliteitseisen en gaan langer mee. Ze

zijn niet oplaadbaar. 

De batterijen zijn kwikvrij en voorzien

van een roestvrijstalen laag die ze be-

schermt tegen oxidatie. Verwijder vlak

voor gebruik het stickertje op de batterij

en laat hem daarna ong. 5 min. “ade-

men”. Hierdoor kan zuurstof zich ver-

mengen met de zink-oxide binnen de

batterij en neemt de levensduur van de

batterij flink toe

De Power One batterijen zijn verkrijg-

baar in 4 kleuren, t.w. Oranje/type p13,

geel/type p10, blauw/type p312 en

bruin/type p675, waardoor u makkelijk

kunt zien welke geschikt zijn voor uw

hoortoestel.

Leden betalen voor 10 blisters van 6

stuks € 19,95 (60 stuks). Gratis thuisbe-

zorgd.

Meer informatie en/of bestellen:

www.onsledenvoordeel.nl of telefonisch

via 085-486 33 63. Heeft u hulp nodig?

Onze klantenservice helpt u graag.

Op onze website vindt u nog veel meer

aantrekkelijke aanbiedingen van KBO-

Brabant. Al deze aanbiedingen worden

gratis thuisbezorgd.

Bron: 

”ONS” (KBO magazine voor senioren)

Informatie bij

Hans van Roosmalen, 

tel. 06-30 97 21 21, 

e-mail:

vanroosmalenhans1947@gmail.com

Ria Feiter, 

tel. 013 467 80 22,

email: riafeiter@home.nl

Vanaf medio april zijn de volgende 

activiteiten gepland:

vrijdag 12 april, 

Paasviering, 14;00  uur, wijkcentrum  de

Back, Schout Backstraat 33;

dinsdag 23 april, 

lezing over valpreventie. 14:00 uur,

Pauluszaal, Vierwindenlaan 11, 

entree € 2.-,

woensdag 15 mei 

voorjaars busreis naar Tongeren (B),

kosten € 45.- (niet leden € 50.-),

verzamelen om 08:15 uur, bij Petrus &

Pauluskerk, Vierwindenlaan 11;

woensdag 22 mei, 

Seniorenorkest in Concertzaal, 

vrijdag 21 juni, 

“Kras op Cruise”, door de Gouden Mix 
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Op dinsdag 12 maart is Carla Arnolds

door de voorzitter van Bridgeclub De

Blaak, Inno Bischoff, en al haar cur-

sisten in het zonnetje gezet. Op die

dag bestond bridgeschool Brabant

Bridge namelijk 10 jaar. Van het be-

stuur, de leden van de Bridgeclub de

Blaak én de cursisten ontving ze ver-

schillende cadeaus.

Dat Carla geliefd is als bridgedocente

laat geen twijfel: door Wim den Uijl, die

namens de cursisten en leden de ca-

deaus aanbood werd zij “onze harten-

vrouw” genoemd. Carla is al meer dan

30 jaar actief als bridgedocent. Zij geeft

vier dagen per week bridge-les in het

Sportcafé bij de sporthal ‘de Blaak’.

Haar lessen staan voor kwaliteit en veel

individuele aandacht. 

Brabant Bridge verzorgt bridgelessen

en trainingen op alle niveaus. Een

bridgecursus duurt ongeveer drie maan-

den. In oktober is er weer een nieuwe

instroom van leerlingen.

Carla is in 1981 met bridge begonnen.

In 1993 wordt ze Europees kampioen

damesparen en in 1994 is zelfs de we-

reldtitel haar deel. Daarna heeft haar

gezin even voorrang. 

Vanaf 2004 draait ze weer mee in de

Nederlandse top met jaarlijks kampioen-

wedstrijden op nationaal en internatio-

naal niveau. Naast bridgelessen

organiseert Brabant Bridge ook culinaire

bridgereizen. In deze meerdaagse ar-

rangementen worden bridgeclinics,

wedstrijden en lekker eten gecombi-

neerd. U vindt Brabant Bridge in sport-

café de Blaak, Grebbe 63 Tilburg

(www.brabantbridge.nl).

Brabant Bridge werkt intensief samen

met Bridgeclub De Blaak zodat de cur-

sisten, zowel beginners als gevorderde

bridgers, eenvoudig kunnen doorstro-

men naar de bridgeclub waar al het ge-

leerde in de praktijk kan worden

gebracht in een gezellige en ontspan-

nen omgeving.

10 jaar Brabant Bridge
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Het Kènderkwèèk-festival met liedjes

voor Tilburgse basisscholen wordt op

woensdagmorgen 10 april 2019 voor de

dertiende keer gehouden. Dit landelijk

unieke festival is een wedstrijd waarin

door leerlingen van basisscholen uit Til-

burg en omgeving liedjes in het Tilburgs

en over Tilburg worden gezongen. Er

wordt op een muzikale manier aandacht

besteed aan het Tilburgs immaterieel

erfgoed, een onderwerp dat de laatste

jaren steeds belangrijker wordt gevon-

den. Kènderkwèek kan door iedereen

worden bijgewoond. Het festival vindt

plaats in de theaterzaal van Factorium

Podiumkunsten en begint om 9.15 uur.

Kaartjes kosten 4,00 euro per stuk en

kunnen worden besteld via de website

www.kenderkweek.nl.

Vijf scholen

Niet alleen basisscholen uit Tilburg heb-

ben belangstelling om aan Kènder-

kwèèk mee te doen, ook een school uit

Berkel-Enschot heeft zich voor de editie

van 2019 ingeschreven. De deelne-

mende scholen zijn: BS Meander, SBO

Noorderlicht, OBS De Blaak, Westerwel

(alle uit Tilburg) en Berkeloo (Berkel-En-

schot). Scholen die aan het liedjesfesti-

val meedoen krijgen de beschikking

over professioneel lesmateriaal, bege-

leiding bij het instuderen van de liedjes

en een erfgoedles op locatie waarin

deskundigen vertellen over erfgoed en

dialect. Verder mogen ze meedoen aan

het afsluitende festival waarin de scho-

len het tegen elkaar opnemen.

OBS de Blaak doet mee:

Basisscholen zingen in Tilburgs dialect tijdens Kènderkwèèk

Eigentijdse aandacht voor erfgoed

Met behulp van het lesmateriaal kunnen

leerkrachten op een eigentijdse manier

aandacht besteden aan het Tilburgs dia-

lect en erfgoed. In het lesmateriaal zijn

meer dan vijfentwintig liedjes met zowel

tekst als muziek opgenomen. Deze lied-

jes zijn speciaal geschreven en gecom-

poneerd voor Kènderkwèèk. Veel liedjes

hebben een actueel Tilburgs thema

waardoor dialect en erfgoed heel dicht

naar de belevingswereld van de kinde-

ren worden gebracht. Onderwerpen zijn

onder andere de bibliotheek, de Spoor-

zone, de Tilburgse kermis, Tilburg Uni-

versity en de Trappisten. 

Begeleiding bij instuderen van liedjes

Scholen krijgen vanuit Factorium Podi-

umkunsten begeleiding bij het instude-

ren van de liedjes. Met behulp van de

ondersteunende lessen in zang en erf-

goed en het lesmateriaal werken de

deelnemende scholen toe naar het af-

sluitend festival op 10 april in de thea-

terzaal van Factorium Podiumkunsten

(Koningsplein Koningsplein 11A, ingang

Bisschop Zwijsenstraat). Elke school

brengt twee liedjes ten gehore. De lied-

jes worden beoordeeld door een des-

kundige jury. De presentatie van het

festival is in handen van Oma & Aal. 
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Op zondag 23 juni wordt voor de zesde

keer de Kunstroute in de Blaak georga-

niseerd.

Dit jaar wordt de Kunstroute op 9 ver-

schillende locaties gehouden;

In de Blaak stellen 7 kunstenaars hun

huis, tuin of atelier open voor belang-

stellenden. 

In hotel Ibis is een tentoonstelling van

de werken van de fotoclub de Blaak 

In Servicecentrum het Laar worden

kunstwerken van verschillende kunste-

naars geëxposeerd.

Er zijn o.a. schilderijen, beelden, kera-

miek en foto’s te bewonderen. 

Kortom er is beslist voor ieder wat wils.

Dus kom zeker een kijkje nemen! 

Bij elke deelnemende kunstenaar en bij

de Jumbo in het winkelcentrum van de

Blaak liggen vanaf 20 juni plattegron-

den, waarop de adressen van deelne-

mende kunstenaars en wat zij maken,

zijn aangegeven.

Van harte nodigen wij alle kunstliefheb-

bers uit om, op 23 juni, de 6e Kunst-

route in de Blaak te komen

bewonderen. 

Namens alle exposanten: u bent van

harte welkom!

Voor informatie: Henk de Beer, 06

33746853

Website: www.KunstroutedeBlaak.nl

Kunstroute de Blaak 

Muzemento

Wij van theaterkoor Muzemento zijn

dringend op zoek naar mannen die

het fijn vinden om met een gezellige

groep mensen te zingen. Kijk voor in-

formatie op www.muzemento.nl of fa-

cebook muzemento dan zie je wat

voor mooie club wij zijn. Je bent ook

van harte welkom om eens te komen

kijken hoe wij repeteren in het wijkge-

bouw kruispunt in de Sinopelstraat op

dinsdagavond van 20.00 tot 22.30

uur. Je wordt helemaal begeleid.

Tot kijk op dinsdagavond.

Bestuur muzemento

Meezingkoor Vrij & Blij

Meezingkoor Vrij & Blij is een gemengd koor met ongeveer 40 leden dat als thuis-

basis heeft Eetcafé Den Overkant in Riel.  Ons koor kan wel wat versterking ge-

bruiken en daarom zijn wij op zoek naar mensen die graag in groepsverband

wekelijks willen repeteren en regelmatig een optreden mee willen verzorgen.

U kunt vrijblijvend 4 weken mee zingen om te ervaren hoe de sfeer in ons koor is

en of het wat voor je is om in een koor te zingen.

Wilt u een keertje komen luisteren op de repetitieavond dan kunt u contact met

ons opnemen via tel nummer 06 139 311 25

Of een mail naar info@meezingkoorvrijenblij.nl



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

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

energiecoöperatie de blaak                  voorz.          : r. zuer           ruudz@energiedeblaak.nl

vriendschapsbank (inloop) : contour de twern hotel ibis woensdag 10-12 uur

seniorenvereniging KBO voorz. : h. van roosmalen middelgraaf 34  06-30972121

buurtpreventie : martin storm / kees dekker aanmelding en informatie:            buurtpreventie@tilburg.nl

SCHOLEN EN STUDIE

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   

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 en b.f.m. de kort beeklaan 107b 4630809

huisarts : h.p. backx beeklaan 107a 4676298

logopedie : e.m. de zwart vlettevaart 23 4631384

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

tandartspraktijk reijnen : e.j. reijnen beeklaan 143 4632442

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

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

pedicure de blaak : g.j. weigand dieze 15 06-21382280 

pedicure : marion knoop grevelingen 2 4637344

medisch pedicure voet en teen zorg : blondien lafertin weteringlaan 162                             06- 54741409

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

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

beloved kraamzorg : sharon van aalst merkske 3 06-43233311

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

DIVERSEN

kindercampus grebbe dir. : r. spieringhs grebbe 42 4634260

beautysalon jebeau : i. mols veerse meer 60 4681118

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

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

AED

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  en Huub Hornman: 06 - 12 46 3521




