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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.

Voorwoord

Zelden kreeg ik zo veel reactie op mijn voorwoord als vorige keer. Blijkbaar zijn velen het met mij eens dat we er met de

Jumbo niet altijd op vooruit zijn gegaan ten opzichte van de C1000. Al vond een enkeiling ook dat je dat niet via het wijkblad

kenbaar moet maken. Het was niet mijn bedoeling de Jumbo klanten te ontnemen. Ik wil juist een mooie winkel voor de wijk.

Inmiddels heb ik begrepen dat de filiaalmanager vertrokken is naar een ander filiaal in een andere plaats. De nieuwe bedrijfs-

leider heb ik nog niet ontmoet (is die er al?) maar ik wens hem een mooie tijd in onze schitterende wijk.

Verder in dit nummer weer veel info van de scholen, verenigingen en de wijkraad uit de Blaak. Ik wens u veel leesplezier.

Laten we er een mooi najaar van maken.

René
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Grebbe 40, 5032 RT  Tilburg

tel.: 013 - 4675632 

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

Vernieuwend onderwijs op 

basisschool de Borne

Er zijn al weer een zestal weken ver-

streken op het moment dat u onze bij-

drage leest in Wijkblad de Blaak. Na

een welverdiende en zonnige zomerva-

kantie zijn leerkrachten en leerlingen

van onze school al weer enige weken

vol energie en enthousiasme aan het

werk. Dit schooljaar gaan we verder op

het pad met allerlei vernieuwingen in

ons onderwijs. 

In de vakantie is ook het schoolplan

2015-2019 afgerond. Hierin staat de

visie/koers die we de komende vier jaar

gaan vormgeven, beschreven. De afge-

lopen twee jaar hebben we met het

team en de ouders hard gewerkt om de

nodige onderwijsveranderingen binnen

de school “in de steigers” te zetten. Die

bouwen we de komende vier jaar struc-

tureler uit naar vernieuwend onderwijs

passend bij de huidige en toekomstige

tijd. Het schoolplan beschrijft in grote lij-

nen de koers voor de komende jaren.

Het bevat de nodige flexibiliteit om tege-

moet te komen aan de behoefte ons on-

derwijs aan laten sluiten bij een maat-

schappij waarin veranderingen elkaar

steeds sneller opvolgen. Vanuit voort-

durende innovatie blijven we anticipe-

ren op de snel veranderende

maatschappelijke context waarin de

kwaliteit van het onderwijs voorop

staat. 

Vanaf dit schooljaar gaan bijvoorbeeld

de groepen 1-2 werken vanuit ateliers.

Alle kleuters hebben vanaf dit school-

jaar een thuisgroep. In deze groep

wordt o.a. de dag geopend en afgeslo-

ten, eten de kinderen gezamenlijk fruit,

worden verjaardagen gevierd, etc. Ge-

durende de dag gaan de kleuters op

geplande momenten  uiteen naar één

van de ‘ateliers’. Het rode TAAL atelier,

het blauwe REKEN atelier, het gele

MOTORIEK atelier of het groene SPEL

atelier. In deze verschillende ateliers

gaan de kinderen aan het werk met

materialen en opdrachten die daar wor-

den aangeboden door de leerkrachten.

De kinderen werken gedurende de dag

in de verschillende lokalen samen met

kinderen uit de andere thuisgroepen en

krijgen onderwijs van alle leerkrachten

uit de onderbouw. 

De groepen 3 t/m 8 gaan groep door-

brekend werken bij rekenen. Ook star-

ten we dit schooljaar met een

wereldoriëntatie methode Da Vinci bij

de groepen 3 t/m 8. Het is een methode

waarbij alle wereld oriënterende vakken

geïntegreerd zijn. Een methode die he-

lemaal passend is bij de vernieuwde

school visie van de Borne.  

Uiteraard blijft ook cultuur en techniek
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een belangrijk onderdeel binnen onze

school en krijgen een aantal kinderen

uit de verschillende bouwen de gele-

genheid om deel uit te maken van onze

Plusgroepen “de Verrekijkers”.

Hierboven hebben wij een aantal van

de vernieuwingen in het kort besproken

maar hebt u interesse om eens te

komen kijken op onze school in bedrijf,

u bent van harte uitgenodigd om een af-

spraak te maken met onze directeur

Monique Aben.

Wordt uw kind binnenkort vier jaar en was u niet in de gelegenheid om onze

school te bezoeken tijdens de informatieavond en/of open dag in maart?

Wij nodigen u uit om eens te komen kijken op bs de Borne! 

Neem contact met ons op om een afspraak te maken met onze directeur, mw.

Monique Aben. 

Zij zal u persoonlijk informeren en rondleiden 

door onze school ‘in bedrijf’.

Telefoonnummer: 013-4675632

of stuur een bericht naar: bs.de.borne@xpectpri-

mair.nl

BILJARTERS GEZOCHT

Vier heren (70+) zijn opzoek naar een biljartmaat. De

mannen spelen iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00

(muv. de maand juli) in van 10:00-12:00 uur in Buurthuis

De Back, Schout Backstraat 33 in onze buurwijk Zorgvlied

een potje carambole. Het zou erg jammer zijn als na vele

jaren spelen de biljartclub ophoudt te bestaan! Geïnteres-

seerden kunnen op donderdag tussen tien en twaalf uur

een keer langs komen om kennis te maken. Of bellen naar

0134687373 en vragen naar Bart Stenders. 

MUSICALGROEP KAKELBONT

In oktober start Kakelbont een musicalgroep in de Blaak.

Kakelbont is er voor iedereen met een passie voor zang,

dans en theater van 6 tot 12 jaar.

Kakelbont bestaat dit jaar 10 jaar en we hebben de afgelo-

pen jaren mooie producties in het theater gezet, waaronder

Annie, The Lion King,

Aladdin, Pinokkio en vele anderen.

Je krijgt les in zang, dans en toneel spelen en we werken

wekelijks naar een voorstelling in een echt theater.

Is het iets voor jou? Meld je dan snel aan voor een gra-

tis proefles. Dat kan door een mail te sturen naar: kakel-

bont@home.nl of het contactformulier 

in te vullen op onze website: www.kakelbonttilburg.nl. Hier

kun je ook terecht als je nog vragen hebt of meer informatie

wilt.

Bij voldoende aanmeldingen starten we op woensdag 14

oktober. De repetities zijn op woensdagmiddag van 12.30

tot 13.45 uur op OBS de Blaak.

Toneelvereniging Kabaal

“Toneelvereniging kabaal is met goede moed, een nieuwe

regisseur, een nieuw aangesteld bestuur,  een aantal

nieuwe spelers en natuurlijk ook een aantal vertrouwde

gezichten, weer begonnen met de repetities in de blaak-

boerderij.

Na een aantal improvisatierepetities zullen we een stuk

gaan kiezen.  

Op 25, 26, 27 mei spelen we in de schouwburg, dus reser-

veer 1 van deze dagen alvast in uw agenda. In de vol-

gende editie van het wijkblad meer nieuws over het stuk

dat we gekozen hebben. “

Badminton op donderdagmiddag.

De Blaak heeft natuurlijk zijn eigen badmintonmogelijkhe-

den. Maar zelf speel ik liever overdag en ben daardoor

zo'n 10 jaar geleden bij Redstar58 terecht gekomen. Mo-

gelijk wilt u als senior (m. en vr., vanaf zo'n 50 jr,) ook lie-

ver 's middags badmintonen. Kom dan  eens op

donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur vrijblijvend kijken

of spelen in de sporthal aan de Vendielierhof in Goirle.

We houden een gezellige pauze van een kwatier om 14.30

uur. U hoeft zich niet aan te melden, u bent van harte wel-

kom.
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Vanaf 2008 heb ik bij C1000 van Baest

gewerkt op de Amer. Ik was daar slager

en heb er altijd met zeer veel plezier

gewerkt.

Ik ben voor de eerste keer in mijn 33 ja-

rige carrière als slager ziek geworden

en dit bleek helaas onherstelbaar te

zijn. 

Zoals u weet is ook de winkel sinds mijn

ziekte overgegaan van C1000 naar

Jumbo.

IIn de jaren 2008-2013 heb ik in de sla-

gerij een zeer gewaardeerde en trouwe

klantenkring opgebouw waarvan ik tot

nu toe geen fatsoenlijk afscheid heb

kunnen nemen.

Graag doe ik dat alsnog omdat ik met

veel plezier terug kijk op de leuke tijd bij

C1000 van Baest:

Zoals op de barbecue van de school

naast de winkel, waarvoor ik ieder

einde van het schooljaar het vlees en

de barbecue mocht leveren.

Of op de zeer trouwe klanten die weke-

lijks langskwamen voor speciale bestel-

lingen.

En op een klein blond meisje die me al-

tijd Jan noemde (keurslager van de

Zande).

Bij deze bedank ik al deze mensen en

alle andere klanten voor de fijne tijd in

de Blaak

Met vriendelijke groet,

John van Doremalen

Bedankt
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Sportvereniging “De Blaak”

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon Tel.nr.

dinsdag 19.30 - 20.30 uur zumba dames Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

woensdag 18.30 - 19.30 uur badminton jeugd Frank van der Heijden 468.57.31

18.30 - 21.00 uur badminton volwassenen Frank van der Heijden 468.57.31

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

21.00 - 22.00 uur zumba combi-les Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

21.00 - 22.30 uur volleybal volwassenen Gerard de Burger 463.32.95

22.30 - 23.30 uur zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters 463.98.62

donderdag 10.30 - 11.30 uur bewegen voor ouderen Marianne v.d. Bogaard 463.25.58

17.45 - 19.00 uur volleybal 6-12 jr. Gerard de Burger 463.32.95

19.00 - 20.30 uur badminton volwassenen Louis Verstappen 463 77 46

19.00 -20.00 uur badminton jeugd Frank van der Heijden 468.57.31

Jeugdvolleybal

Volleybal is bij de Blaakjeugd nog

steeds een populaire sport. Iedere don-

derdagavond trainen er kinderen van 7

tot 12 onder deskundige leiding van

een ervaren volleyballer.

Je  maakt op een speelse manier ken-

nis met deze sport. Door gooien, van-

gen en andere gerichte oefeningen met

een bal wordt de coördinatie van het

bewegingsapparaat geoefend. Hier-

naast zijn spel en teambeleving zeer

belangrijke aspecten bij het volleybal,

ook op deze jonge leeftijd.

Uiteraard blijven spelvreugde en team-

sport belangrijke elementen, maar ook

inzet en technische vaardigheden

komen tijdens de training nadrukkelijk

aan de orde. Naarmate het jaar vordert

wordt er  uiteraard steeds meer ge-

werkt richting het uiteindelijke volleybal

en spelen de kinderen tijdens de trai-

ning kleine wedstrijdjes tegen elkaar.

Heb jij nou ook zin om te komen volley-

ballen in een gezellige groep en onder

leiding van een professionele trainer

kom dan eens een keertje meedoen op

donderdagavond!

De training begint om 17:45 uur en

duurt tot 19:00 uur.

De kosten voor 38 keer gezellig spor-

ten, bedragen niet meer dan 115 euro

per seizoen. Dat is 3 euro per les van

75 minuten.

Voor meer inlichtingen kun je mij altijd

even bellen: 0615421465.

Gerard de Burger

Jeugdbadminton 

Hallo jeugd van de Blaak! Even jullie

aandacht! Wat vind je van de sport bad-

minton. 

Op woensdag- en op donderdagavond

spelen we badminton. Vooral op don-

derdagavond om 19.00 uur hebben we

nog ruimte om nieuwe jeugdleden te

verwelkomen en ze een gezellige en

sportieve avond te geven. We hebben

2 jeugdige trainers die jullie graag les

willen geven. Dus meld je aan als je

tussen de 8 en 18 bent. Je kunt even

bellen of een e-mail sturen naar Frank

van der Heijden, tel.: 4685731.

Keep-fit, Zumba en Beweging voor

ouderen

Waarom sporten? Na een uurtje spor-

ten voel je je beter, zelfverzekerder, po-

sitiever, sterker, leniger, kortom fitter.

Wacht niet langer en gun jezelf dat mo-

ment. Houd je niet zo van fitness, maar

wil je toch graag in beweging komen

dan is SV de Blaak wellicht iets voor

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

Bovenstaande sporten bieden wij aan met ingang van het nieuwe sportseizoen. U vindt verdere informatie en contributiebedra-

gen op onze website. U kunt altijd aan een gratis proefles mee komen doen. Neem gerust even contact op met de betreffende

contactpersoon. 

Zandeind 8  5133 AC Riel
T: 013 - 518 1332  info@autobedrijfvanriel.nl

WWW.AUTOBEDRIJFVANRIEL.NL

Het vertrouwde adres bij u in de buurt voor:
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jou. Onder begeleiding van een ervaren

trainer, worden er diverse lessen gege-

ven.

Keep-fit, 

woensdagavond van 20.00-21.00 uur

Deze les is geschikt voor zowel de be-

ginnende sporter als voor de gevor-

derde sporter. Het eerste gedeelte van

de les is gebaseerd op vetverbranding

en conditieverbetering. Het tweede ge-

deelte is gericht op spierversteviging. 

De invulling van de les is elke week

weer anders. Er wordt gewerkt met ver-

schillende materialen en geen enkele

les is hetzelfde. Op deze manier wordt

elke les een nieuwe uitdaging en zal het

sporten niet snel gaan vervelen. Ook

wordt er bij invulling van de les met elke

deelnemer rekening gehouden waar-

door thuis blijven dus geen optie meer

is! Interesse, kom snel want deze les zit

bijna vol!

Zumba, 

dinsdagavond 19.30-20.30 uur en 

woensdagavond  21.00-22.00 uur

Tijdens een zumba les worden verschil-

lende soorten dansen gecombineerd

met aerobics Hierdoor ontstaat een

leuke intervalroutine die makkelijk te

volgen is. Met zumba werk je natuurlijk

aan je conditie, maar daarnaast verband

je ook nog eens enorm veel calorieën.

Al direct vanaf de warming up word je

opgezweept door de vrolijke klanken

van Latinmuziek. Gedurende de les wis-

selen up-tempo en langzame ritmes el-

kaar af. De verleidelijke

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.

Bewegen voor ouderen, 

donderdagochtend van 10.30-11.30

uur

Je bent met Vut of met pensioen en je

vaste ritme in je leven is drastisch ver-

anderd. Zo ook je bewegingspatroon.

Wat is er beter en leuker voor jou en je

lichaam dan sporten. Maar dan niet ex-

treem, maar gezellig overdag met leef-

tijdsgenoten. 

Bij Bewegen voor ouderen op donder-

dagochtend van 10.30 – 11.30 uur kun

je op je eigen tempo, maar wel best pit-

tig, je conditie verbeteren. Wij zijn een

gezellige groep dames en heren, die

best wat meer sporters kan gebruiken.

Daarom; zet de eerste stap op weg

naar een betere conditie en meld je aan

voor een gratis proefles. 

Informatie: José de Beer, contactper-

soon, tel.: 4634371.

Zaalvoetbal volwassenen

“Een van de definities van verslaving is:

een onweerstaanbare behoefte om (...)

te gebruiken, onafhankelijk van de li-

chamelijke behoefte.“ Je bent bij deze

dus gewaarschuwd. Het begint meestal

met een experimentele probeersessie:

je stopt je sportbroek en je indoor-

schoenen in je tas en je speelt een

keer vrijblijvend mee, woensdags van

22.30-23.30u scherp. De ervaring van

de spierpijn the day after wordt over-

stegen door de positieve effecten: het

voelt goed, het is gezellig en het is uit-

eindelijk ontspannend. En je wordt lid

van SV de Blaak. Het bestuur is niet

aansprakelijk voor regelrechte sport-

verslaving.

Huldiging van sporters

Tijdens de borrel op onze laatste sport-

avond in juli zijn 2 leden gehuldigd en

in de bloemetjes gezet vanwege hun

25-jarig lidmaatschap bij SV de Blaak:

Jose de Beer en Ans Geerts, beiden

lid van Bewegen voor Ouderen.

Ook Gerard Otten, lid badminton don-

derdag, is 25 jaar lid, maar hij kon deze

avond helaas niet aanwezig zijn. 
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Grebbe 42

5032 RT Tilburg

tel. 013-4689466

Eerste schooldag, maandag 31 augustus

Na een heerlijke vakantie zijn we maandag 31 augustus weer vol energie en en-

thousiasme begonnen. Vanuit de gedachte… ‘Een nieuw schooljaar, weer een

sprong vooruit’ zijn de kinderen via de trampoline letterlijk het schooljaar in ge-

sprongen. Een speciaal welkom voor de kinderen en hun ouders die voor het

eerst gestart zijn in groep 1 of vanuit andere scholen naar ons toe zijn gekomen.

Wij hopen dat iedereen zich snel thuis zal gaan voelen op OBS De Blaak.

Kleuters bezochten LandArt in Diessen

In september hebben de kleutergroepen een bezoek gebracht aan LandArt in

Diessen. Van 5 t/m 20 september 2015 vond in het Land van de Hilver voor de

achtste keer een landschapskunst-tentoonstelling plaats. Het gebied rond de ri-

vier De Reusel en het Turkaa bos was wederom het toneel voor deze expositie.

Het thema voor LandArt Diessen 2015 was: met de kleuren van Van Gogh het

landschap in. In de kleuterklassen zijn eerst schilderijen van Vincent van Gogh

bekeken en besproken. Daarna zijn ze naar Diessen gegaan en hebben daar

onder andere een parodie op ‘de Aardappeleters’ gezien.

Dramataal

Ook dit schooljaar zijn we weer gestart met lessen 'Dramataal' in de groepen 7

en 8. Deze lessen worden verzorgd door Wendy Fok. In de lessen van Drama-

taal worden leerlingen en lesgever zich bewust van hun eigen gedrag en het ef-

fect daarvan op anderen. Kinderen zijn erg enthousiast bij deze lessen

betrokken. Op een speelse manier leren kinderen naar zichzelf en anderen kij-

ken. 

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?

85 betaalbare wijnen
online

u bestelt… ik bezorg

www.janvanhestwijnen.nl  I 06 - 445 30 655
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Parochie De Goede Herder

Locatie Petrus en Pauluskerk

e-mail: petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl

www.parochiedegoedeherder.nl/petrusenpauluskerk

Pastoraal werker Hans Strijards 

Secretariaat locatie Petrus en Pauluskerk

Vierwindenlaan 11

5037 MN Tilburg

(013) 467 05 80

Open: 

ma t/m vr 9.30 – 12.00 uur, m.u.v. de schoolvakanties.

Vaste vieringen

Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9

• Za 18.00 uur (vespers, avondgebed)

• Zo 10.00 uur (eucharistie)

• Vr 10.30 uur (eucharistie, eerste vrijdag van de maand)

• Di 11.00 uur (koffie met gebed, 3e dinsdag van de maand)

Zonnehof, Professor Gimbrèrelaan 24, Brasserie

•Do 10.30 uur (oecumenische gebedsviering, 

laatste donderdag van de maand)

Op zoek naareen origineelcadeau
?

Iets te

vieren met 

de familie

?
Geef een

uniek vormgegeven

FOTO-
stamboom

!!

Voor informatie, mogelijkheden en 
prijzen kunt u contact opnemen met

HD ontwerp
info@hdontwerp.nl

013-4691810
06 51 91 69 63 

HD ontwerp 

(Advertentie)

Petrus en Paulusprogramma Jezus navolgen

Het werkjaar 2014-2015 is door het Vaticaan uitgeroepen tot

het Jaar van de religieuzen. In het Leerhuis van Petrus en

Paulus gaan we in gesprek met mensen die verbonden zijn

met bekende religieuze tradities in onze regio. We lezen met

hen uit de enorme rijkdom geschriften die hun voorgangers

hebben nagelaten en hen dagelijks inspireren. Geen lezing

dus, maar samen lezen en overwegen. Locatie: Pauluszaal.

Entree: € 3 per avond. 

Aanmelden: bij het parochiesecretariaat.

- Woensdag 30 september, 20.00 uur: 

Vincentiusvereniging Tilburg, door Nico Kwantes

Voorzitter Nico Kwantes verteld over de Vincentiusvereniging

Tilburg. Het is geen kerkelijke instelling, maar een beweging

die is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich

om iedere mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of

geloof. Geïnspireerd door Vincentius à Paulo treden ze onze

medemens in nood tegemoet en verzamelen hiervoor mens-

kracht en middelen. We lezen uit het evangelie volgens Mat-

teüs 25, 35-36.

- Woensdag 28 oktober, 20.00 uur: 

Taizé, door Jeanne Ketelaars.

Mevr. Ketelaars, bisschoppelijk gedelegeerde voor het katho-

lieke onderwijs in het bisdom ’s-Hertogenbosch, heeft regel-

matig met groepen jongeren de pelgrimage naar de

leefgemeenschap van Taizé mede mogen organiseren en be-

geleiden en kent de impact ervan op de jongeren die hier

komen. In 2015 viert de gemeenschap haar 75e verjaardag.

Daarnaast wordt de honderdste geboortedag van de stichter

Broeder Roger herdacht (12 mei 1915 – 16 augustus 2005)

en wordt tevens herdacht dat hij tien jaar geleden is overle-

den. Het thema van dit jaar is: ‘Op weg naar een nieuwe soli-

dariteit’. We lezen ter illustratie van de uitgangspunten van

Taizé: Johannes 3,11-18.

-- Woensdag 25 november, 20.00 uur: 

KNR, door prof. Patrick Chatelion Counet

Als algemeen secretaris van de KNR (Konferentie Neder-

landse Religieuzen), de koepelorganisatie van zo’n tweehon-

derd kloosterorden en congregaties in Nederland, is Chatelion

Counet als geen ander bekend met het landschap van de reli-

gieuzen en de nieuwe initiatieven. Daarnaast is de hij als bij-

zonder hoogleraar exegese verbonden aan de leerstoel De

Bijbel in de Nederlandse cultuur van de Faculteit der Geestes-

wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

We lezen samen uit de Handelingen van de apostelen 2,42-

47.

Film en Levensbeschouwing – Dekaloog

We bieden u de 10-delige serie Dekalog van de vermaarde uit

Warschau afkomstige regisseur Krzysztof Kieślowski. Deze

films zijn gemaakt als televisieserie en zijn nog maar zelden in

filmzalen te zien geweest. De ene keer is de film te zien in de

Petrus en Pauluskerk, de andere keer in Cinecitta. Entree: € 5

voor films in onze kerk (aanmelden bij het parochiesecretari-

aat) en € 9 voor films in Cinecitta (Willem II straat). Elke film-

voorstelling wordt ingeleid door Leo van der Tuin. Na de film

is er gelegenheid tot discussie. Bij het ter perse gaan van

Wijkblad De Blaak waren de data van de filmavonden nog niet

bekend; start medio oktober. Wilt u op de hoogte worden ge-
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houden? Meer informatie per mail opvragen bij het secretariaat

van de Petrus en Pauluskerk..

De cyclus bestaat uit tien korte films van ongeveer een uur

waarin Kieślowski ons meeneemt op een ontdekkingsreis naar

de bronnen van de moraal. Hoe moet je leven, hoe moet je

handelen? Elk van de films behandelt ‘min of meer’ één van de

Bijbelse tien geboden, maar de boodschap is nooit zwart-wit,

nergens moraliserend. Kieślowski wil zijn toeschouwers laten

participeren in een zoektocht naar het goede waarbij het doel

is dat iedereen zich kan identificeren met elk van de persona-

ges. Dat levert uitzonderlijk intense toneeltjes op, redenen voor

diepgaande gesprekken achteraf met familie en vrienden,

bronnen voor zelfkennis. God is aanwezig in de films, Hij leeft

mee maar Hij participeert niet in de handeling, Hij ontslaat de

mens niet van zijn verantwoordelijkheid.

Petrus en Pauluskerk Ambassade van Vrede

De Vredesweek (20 tot 27 september) is een uitgelezen mo-

ment om extra aandacht te besteden aan het vredesthema. We

nodigen u van harte uit voor de volgende activiteiten. Locatie:

Pauluszaal. Entree: € 5 per avond. Aanmelden: bij het paro-

chiesecretariaat.

- Zondag 20 september, 10.00 uur Viering Vredeszondag

De aftrap van de Vredesweek geven we met een heel bijzon-

dere viering op Vredeszondag onder het motto 'Vrede verbindt'.

Centraal staat het symbool van de olijfboom. De olijftak kent u

misschien wel vooral als teken van vrede uit het verhaal van

Noach die vanaf de ark een duif wegzendt op zoek naar land in

de eindeloze zee na de zondvloed. De duif keert terug met een

olijftak in de snavel, een teken voor Noach en alle opvarenden

dat vaste grond, een welkom thuis, onder handbereik is. Door

de geschiedenis heen is die duif met de tak uitgegroeid tot een

symbool van veiligheid en vrede dat we in de viering met u wil-

len delen en samen verspreiden.

- Woensdag 23 september, 20.00 uur: Israël en de bezette ge-

bieden door Thom Geurts 

Drs. Thom Geurts laat ons kennis maken met de visie van Mgr.

Sabah, de vorige patriarch (bisschop) van Jeruzalem. Deze

schreef als christen en Palestijn een document over de bezet-

ting en de onderdrukking van Palestijnen en hun land. Dit do-

cument laat zich lezen als een persoonlijke brief van

Palestijnse christenen aan christenen in Nederland. Geurts (IN-

holland) is theoloog en werkt met het Arab Educational Institute

aan vredesprojecten in het onderwijs. Het AEI is een van ori-

gine christelijke Palestijnse organisatie in Bethlehem. 

Meditatieve wandeling

Op zaterdag 26 september maken we om 9 uur vanaf het kerk-

plein een meditatieve voettocht. Deze speciale aflevering van

de meditatieve wandeling heeft als einddoel het 'Hiroshima Na-

gasaki'-monument op de Vijfsprong (op het einde van de Stati-

onsstraat). In 1982 plaatste de Tilburgse Vredesbeweging het

monument daar ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de

atoombommen op Japan. Het monument bestond uit een Ja-

panse notenboom met een plaquette met de tekst "Nooit

meer Hiroshima Nagasaki". Toen in 2009 de Vijfsprong op-

nieuw werd ingericht, verdween de boom. Aan het begin van

de grote vakantie is de originele gedenksteen op een glet-

sjerkei in ere hersteld. Tijdens de wandeling lezen we beteke-

nisvolle teksten toegespitst op het thema van de wandeling,

we houden een herdenkingsmoment bij het monument en we

nemen in de buurt van het monument ook de tijd om samen

een kopje koffie te drinken. Deelname is gratis en aanmelden

niet nodig.

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Zoals ieder jaar wordt woensdagmiddag na Ziekenzondag het

sacrament der zieken toegediend. Dit jaar is dat op woensdag

16 september om 14.00 uur in onze kerk. Wilt u zich aanslui-

ten bij de ziekenzalving? Dan kunt u zich opgeven bij het se-

cretariaat. Ook als u twijfelt of eerst een gesprek wilt, kunt u

daar terecht. Het telefoonnummer is (013) 467 05 80. Het sa-

crament van de ziekenzalving wordt door veel mensen altijd

geassocieerd met het naderen van het levenseinde. De “be-

diening”, het “heilig oliesel” of “laatste sacrament” werd vroe-

ger zo lang mogelijk uitgesteld. Tijdens het Tweede

Vaticaanse Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn

alle sacramenten opnieuw bekeken. De bediening werd toen

officieel “het sacrament van de ziekenzalving”. Die naam

drukt beter uit wat ermee wordt bedoeld: het sacrament is niet

zozeer verbonden met de dood, maar met ziekte. Het sacra-

ment is bedoeld om de zieke te sterken in een moeilijke fase

van zijn of haar leven. Zo bezien is het zinvol om het sacra-

ment in een vroegtijdig stadium te ontvangen. In de toelich-

ting bij de officiële teksten voor het sacrament van de

ziekenzalving staat met nadruk dat aan mensen die zwak zijn,

ook als zij niet aan een gevaarlijke ziekte lijden, de ziekenzal-

ving mag worden toegediend.

Dierenzegening

Vorig jaar hebben we voor het Petrus en Paulusprogramma

aandacht geschonken aan Sint Franciscus en zijn bijzondere

band met dieren. We hebben toen op 4 oktober, de sterfdag

van Sint Franciscus en Werelddierendag, de eerste dierenze-

gening van de Petrus en Pauluskerk georganiseerd. Ook dit

jaar willen we voor de grote en kleine dierenvrienden van de

parochie op zaterdag 3 oktober de dierenzegening organise-

ren. De zegening wordt verzorgd door Harrie van den Bosch,

kapucijn, en diaken Cor Sinnema. Iedereen is vanaf 14.00 uur

welkom op het kerkplein met zijn of haar huisdier, zodat de

zegen kan worden ontvangen voor een gezond en gelukkig

gezinsleven bij de baasjes. Uiteraard kunnen ook knuffeldie-

ren de zegening ontvangen. Kinderkoorschool Zi-Zo zorgt

voor de muzikale omlijsting met gezellige dierenliedjes.
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www.kinderstadtilburg.nl/grebbe 
tel: 013-4634260         013-el:t

datsrednik.www
 -4634260

e bberg/ln.grublit
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Geholpen worden zoals jezelf geholpen

zou willen worden, dat is de centrale

gedachte van Mark Hendriks – oprichter

en eigenaar van 8er de wolken – als het

om dienstverlening gaat. 

Zijn jarenlange ervaring als financieel

adviseur en zijn betrokkenheid als vrij-

williger bij Hospice De Sporen in Tilburg

heeft hem doen besluiten het roer om te

gooien en zich te richten op de voor- en

nazorg bij overlijden. 

Hospice de Sporen is een zorgvoorzie-

ning waar terminaal zieken zich met

hun naasten kunnen voorbereiden op

het levenseinde. “Als vrijwilliger bij Hos-

pice heb ik veel met deze mensen over

van alles en nog wat gesproken. Eén

van de onderwerpen die vaak ter

sprake kwam, was hoe volgens hen het

afscheid er uit zou moeten zien en wat

de wensen waren,” vertelt Mark. “Tege-

lijkertijd kwam dan de vraag: Heb ik het

allemaal wel goed geregeld, ook als ik

er straks niet meer ben? Deze gesprek-

ken zijn voor mij mede de aanleiding

geweest om daar iets mee te gaan

doen. Ik wil mensen rondom het overlij-

den helpen en inderdaad zorgen dat het

voor hen, maar ook voor de nabestaan-

den goed geregeld is, of als er geen na-

bestaanden zijn, dat alles op een

waardige manier wordt afgewerkt.”

Adviseren

8er de wolken adviseert mensen

rondom allerlei zaken die met het over-

lijden te maken hebben en probeert

daarmee zoveel mogelijk de zorgen

rondom dat overlijden weg te nemen.

Zodoende krijgt de direct betrokkene de

tijd om die aandacht te schenken aan

de laatste fase van het leven van een

dierbare. Dit is nodig, zodat zij het on-

vermijdelijke afscheid bewust kunnen

meemaken en verwerken.

Regelen

De wetenschap dat alles rondom het

overlijden goed geregeld is en dat de-

gene die achter blijft geen zorgen heeft,

brengt rust. Maar wat moet je regelen?

Hoe moet je het regelen? Kan alles wel

wat ik graag zou willen? Hoe zit dit fi-

nancieel? Hoe wordt het dan geregeld

als ik er niet meer ben? Het zijn alle-

maal legitieme vragen, die een eerlijk

antwoord behoeven. Mark, van 8er de

wolken, gaat met deze vragen aan de

slag en geeft advies, maar kan de voor-

en nazorg ook regelen.

Voor- en nazorg

Het dienstenpakket van 8er de wolken

is in twee pakketten te verdelen: Voor-

zorg en Nazorg. Waarbij het Nazorg-

pakket kan worden uitgebreid met een

drietal kleinere pakketten. In het Voor-

zorg Basis Servicepakket is onder an-

dere opgenomen: het samen zoeken

naar een passende uitvaartonderne-

ming, een geschikte locatie, het regelen

van een eventuele uitvaartfotograaf, het

uitzoeken van rouwkaarten en het in

contact brengen met een woorddienst-

begeleider. In het Nazorg Basis Service-

pakket zijn zaken die te maken hebben

met de bank, verzekeringen en taxaties

opgenomen, maar ook het leggen van

contacten met een notaris, boekhouder

en/of accountant en uitkeringsinstanties.

Niet alleen zakelijke aspecten omtrent

het overlijden zijn opgenomen in het na-

zorgpakket, maar ook persoonlijke

zaken zoals: rouwbegeleiding en ge-

denk- en as sieraden. “Alle pakketten

kennen een vast tarief, zodat je van te

voren weet waar je aan toe bent.”

Op de website van 8er de wolken

(www.8erdewolken.nl) is alle informatie

terug te vinden, maar voor vragen kun

je altijd met Mark contact opnemen: 06-

37382736.

Je kunt beter helpen dan geholpen worden!

Voor- en nazorg bij overlijden
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kijk voor de laatste informatie op onze website 
www.wijkraaddeblaak.nl 

Uw voorzitter Ruud Zuer van 
“Stichting Wijkraad De Blaak” aan
het woord

De meeste lezers zijn al weer normaal aan het werk en alle

scholen draaien weer volop. Oftewel de vakantie zit er op,

ook uw voorzitter is met vakantie geweest en heeft daardoor

in het vorige wijkblad niets van zich laten horen, mijn excuses

daarvoor. Maar we hebben wel optimaal genoten van onze

vakantie en hopelijk u ook.

Ook heb ik genoten van het Kinder Vakantie Werk in onze

wijk, enkele dagdelen ben ik aanwezig geweest bij deze ge-

weldige happening en heb gezien hoe 825 kinderen een

week geweldig hebben genoten van een feest met als thema

de Snoepfabriek. Het decor dat voor deze week was ontwor-

pen, inclusief de tent en alles daaromheen, is in 1 week ge-

realiseerd. Een ongelooflijke prestatie en hopelijk kunt u het

decor nog eens terug zien in de Spoorzone bij een festijn. Het

is hartverwarmend om te zien hoe de leiding en begeleiders

met alle kinderen zijn omgegaan en dat allemaal op ons

feestterrein bij het winkelcentrum. 

VOORLOPIG ACTIVITEITENPROGRAMMA NAJAAR

2015 (wijzigingen voorbehouden)

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

Informatie, aanmelding en betaling bij Ko Schaaders, tel.

06 538 170 23  - e-mail: ko@wijkraaddeblaak.nl

Bij voorkeur tijdens de koffieochtend op dinsdagmorgen

van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak.

Alleen bij afwezigheid van Ko Schaaders, kunt u contact

opnemen met Wim van Zijl, tel. 467 46 03  - E-mail: wim-

vanzijl@telfort.nl 

Wekelijks

Koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur

in Hofstede De Blaak.

Wandelen

Vanaf de 1e dinsdag in oktober (en zo vervolgens t/m

maart 2016), gaat het wandelen weer van start.

Bij te slecht weer uitstel naar de 2e dinsdag. 

Vertrek vanaf De Hofstede om 09:30 uur. De wandeling in

de omgeving van De Blaak duurt circa 5 kwartier. 

Na het wandelen is er gelegenheid om een consumptie te

gebruiken in De Hofstede. 

Voor aanvullende informatie kunt u bellen of mailen met

Wim van Zijl, tel. 467 46 03  E-mail: wimvanzijl@telfort. nl

OVERZICHT PROGRAMMA

- 20 okt. Quiz, tijdens de koffieochtend

- 19 nov. Bowlen in Hilvarenbeek

- 15 dec.  Kerstbrunch in De Hofstede

Het (voorlopige) programma voor 2016 staat in het Wijk-

blad van december.

Het feestterrein waar nog steeds onderhoud voor nodig is, de

gemeente heeft wel 1 afvoerput herplaatst, maar het terrein

is na één regenbui direct op vele delen een modderpoel. Als-

tublieft Gemeente, doe iets aan dit terrein, zodat het in 2016

een geschikt terrein is. 

Maar we hebben als Wijkraad ook nu weer een begeleider

kunnen feliciteren en wel Bouke van Cleef met zijn 25 jarig

jubileum bij het KVW en daarvoor hebben we hem een bier-

pul met inscriptie mogen overhandigen. Dit is al de derde be-

geleider die 25 jaar voor het KVW actief is.

De Wijkraad werkt voor ons Koningsfeest in de wijk ook

samen met het KVW en daar gaat een klein probleem ont-

staan. Het KVW kan op de dag 27 april niet voldoende vrijwil-

ligers leveren en doet daarom een beroep op de Wijkraad om

handen aan te leveren. Graag wil ik dit verzoek doorgeven

aan u als bewoner van onze mooie wijk De Blaak om u aan

te melden voor hulp op woensdag 27 april 2016. Geef u op

d.m.v. de mail aan secretariaat@wijkraaddeblaak.nl en wij

zullen u dan uitnodigen voor de activiteit.

Nu het schoolseizoen weer is begonnen worden we gecon-

fronteerd met auto’s die fout geparkeerd worden bij het bren-

gen en ophalen van de kinderen. Als Wijkraad willen we onze

wijk veilig houden voor eenieder, dus ook voor uw en onze

kinderen, vaders, moeders en ouderen. Daarom het verzoek

om niet met de auto te gaan, want dan loopt u het risico dat u

een bekeuring oploopt als u even fout parkeert, maar om te

gaan lopen of op de fiets te gaan. Veel gezonder, veiliger en

leerzaam voor de kinderen.

Als Wijkraad worden we geregeld ingezet om klachten en

meldingen te doen aan de Gemeente.

Helaas is dit geen taak van de Wijkraad, uiteraard willen wij

graag op de hoogte gehouden worden van uw klacht op se-

cretariaat@wijkraaddeblaak.nl maar uw melding dient u te

doen met de App BuitenBeter of via  de website van de ge-

meente www.tilburg.nl . Eenmaal op de site ziet u vier blok-

jes. Het groene blokje betreft "Ik wil iets melden". Als u

daarop klikt ziet u een vakje “MELDING MAKEN" verschij-

nen. Nadat u daarop geklikt hebt krijgt u de keuze om het for-

mulier Centraal Meldpunt met of zonder DigiD te openen. Na

openen verschijnt het formulier waarop u uw melding met

toelichting kunt maken. Ook kunt u op deze website lezen

hoe u de App BuitenBeter kunt installeren op uw smartphone.

Waarom willen wij het dan toch weten als we er niets mee

doen is uw vraag.

Wel, we hebben tweemaal per jaar overleg met de Gemeente

en de Politie en dan kunnen we klachten die geregeld voor-

komen in behandeling nemen en met deze partijen afstem-

men of er ook actie is ondernomen.

De werkgroep Duurzame Energie zit ook niet stil en is aan de

voorbereiding bezig voor een energie café, waarin allerlei on-

derwerpen de revue zullen passeren die voor alle bewoners

interessant zijn.

Ongetwijfeld zult u door de werkgroep nader geïnformeerd

worden, maar ga ook eens naar hun website www.energiede-

blaak.nl, u staat versteld wat daar allemaal aan informatie te

halen is.
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Het sportcafé is ook weer in gebruik en de sporters maken er

ook gebruik van. De uitbaatster mevrouw Carla Arnolds wil

ook u graag ontvangen voor alle vormen van activiteiten die

u wilt doen met familie, vrienden of kennissen. De Gemeente

is nog van plan om het gebouw aan te pakken zodat het

energie vriendelijker en geluid werend kan worden, maar

wanneer dit gaat geschieden is nog even afwachten.

Het bestuur van de Wijkraad heeft de conditie van de bestra-

ting van alle straten in onze wijk beoordeeld en zal de Ge-

meente informeren over de bevindingen.

Helaas is de “Blaak Netwerk Borrel”in september niet door-

gegaan, jammer, jammer, jammer. Maar u kunt daar wat aan

doen door de dames die het steeds georganiseerd hebben te

steunen. Ze komen echt een paar handen tekort om dit te or-

ganiseren, daarom ondernemers en Zzp’ers treed naar voren

en geef u op via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl, de dames

zullen uw steun met open armen aanvaarden. 

Hulp bij u thuis van Het Laar

u daarvoor wat hulp en/of zorg nodig? In dat geval biedt 
Het Laar Thuiszorg precies de ondersteuning die u nodig 

 

Adres: Ge Win elmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Telefoon: (013) 465 77 00  E-mail: info@hetlaar l
Website: www etlaar l

GEEF U OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN

DE WIJKRAAD

De Wijkraad heeft een nieuw en snel communicatiemid-

del: de digitale nieuwsbrief welke u in uw mailbox kunt

ontvangen. De inhoud van de nieuwsbrief bestaat o.a. uit: 

• ontwikkelingen t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ontwik-

keling (W.M.O.);

• contacten met de Gemeente over de wijk;

• verslagen van bestuur- en bewonersbijeenkomsten &

• activiteiten welke door de Wijkraad worden georgani-

seerd.

Ga naar www.wijkraaddeblaak.nl/nieuwsbrief en vul daar

de gevraagde gegevens in.

JEU DE BOULES SPELEN: SPORTIEF EN GEZELLIG

De twee Jeu de Boules banen naast Hofstede de Blaak kunnen nog enkele spelers ontvangen.

Sedert lange tijd is er gelegenheid om op dinsdag 14:00 uur en zondag om 11:00 uur een balletje te gooien. We spelen ie-

dere week het gehele jaar door bij goed weer. 

De huidige deelnemersgroep bestaat uit enthousiaste spelers. Het is geen club of vereniging, dus ook geen lidmaatschaps-

geld. Een ieder mag van deze banen gebruik maken, zo ook een groep spelers uit Zorgvlied, die op maandagmiddag

speelt. 

Met deze oproep om eens vrijblijvend te komen kijken, hopen we er nog een paar regelmatige spelers (mannen en vrou-

wen) bij te krijgen. Voor ballen kunnen we altijd zorgen. 

Met vriendelijke groet namens een paar enthousiaste spelers,

Walter Doorakkers  info: 0640562450

Louis Ackens  Info:  0621893307



blz 18

Openin    
e - Vs op maatPC’

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

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

 0 - 17:00
)netwerk - Advies  is

omputero srrs
06 50 601 127
013 467 12 65

et.nlinfo@oz
et.nl.ozwww

5032 XT Tilburg
eteringlaan 124W

Bel   06 22 12 39 17
Mail   tilburg@familiae.nl 
Web  www.familiae.nl

Iemand die er is,
 als het nodig is

Mogen wij ons even voorstellen: 

fotogroep Digi 2015
In september 2014 plaatste Toine van

de Wouw en Clasien Kennis een

stukje in het wijkblad om te kijken of

er belangstelling was voor een

nieuwe fotoclub/groep  in Tilburg.

Wel dat was er! Na de informatieavond

waren er al 15 aanmeldingen binnen en

Tilburg is inmiddels  een  fotogroep rij-

ker! : DIGI 2015

We hadden een “clubhuis” nodig.  En

als het zou kunnen graag in de omge-

ving van de Blaak. Dat viel niet mee: te

duur, geen plek, horeca zojuist gestopt.

Het Ibis hotel bracht de oplossing.

Fokke de Jong, de toenmalige manager

begreep de problemen van een star-

tende club en deed ons een prima aan-

bod. 

De eerste clubavond 7 januari telde de

club 20 leden. Er lag al snel een gevari-

eerd programma voor het eerste half

jaar klaar.

Elke woensdagavond om de 14 dagen

zijn we te vinden in het Ibis hotel, waar

we ons zeer thuis voelen. Foto’s be-

spreken is een vast onderdeel, maar

ook gastsprekers, uitdiepen van foto-

grafische onderwerpen en het samen er

op uit trekken om te fotograferen staan

op het programma.  

De afgelopen vijf maanden zijn inmid-

dels geëvalueerd en ja, we gaan door.

Met het enthousiasme, de bereidheid

om elkaar te helpen en de gezellige

sfeer die er heerst, was er ook geen an-

dere uitkomst mogelijk.

In de zomermaanden zijn we, net zoals

onze regering, 2 maanden op zomerre-

ces gegaan. Met plezier kijken we terug

op een geslaagde barbecue op een

mooie avond in juli. De gelegenheid om

een groepsfoto te maken! Ja, en de-

gene die er niet bij kon zijn, hebben we

er gewoon ingefotoshopped.

Het nieuwe jaarprogramma is in augus-

tus gelanceerd en inmiddels hebben we

al weer een paar clubavonden gehad. 

Bent u ook een enthousiaste amateur-

fotograaf, beschikt u over (beperkte)

basiskennis van de fotografie en wilt u

lid worden van fotogroep DIGI 2015,

dan kunt u informatie opvragen bij onze

secretaris Clasien Kennis: 

secretarisfotogroepdigi2015@ziggo.nl
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Op doorreis op vakantie verbleven we twee dagen in de buurt van Vernioz en zelf koken komt er dan zelden van. Vandaar

dat we besloten te eten in het leuke Vienne. Op de menukaart kwam ik vadouvan tegen. Daar had ik vaker van gehoord maar

helemaal thuisbrengen kon ik het niet. Bestellen dan maar. Het was zalig en besloot meteen om hier zelf wat mee te doen.

Maar wat ís het eigenlijk? Vadouvan is de Franse ‘vertaling’ van een Indiase kerrie en is naar Frankrijk gehaald toen een ge-

deelte van India in Franse handen was (tussen de 17e en de 20e eeuw). Het mengsel is zelf te maken (al zal het fermente-

ren niet meevallen) en net als met andere kruidenmengsels heeft iedereen zijn eigen beste recept. Het bevat onder andere

kerrieblad, fenegriek, mosterdzaad en knoflook. Ik heb me er niet aan gewaagd om het zelf te doen. Is ook niet nodig want

vadouvan zit gelukkig in het assortiment van Original Spices van Jonnie Boer. Verkrijgbaar bij de betere supermarkt. Je kunt

er vanuit gaan dat Jonnie Boer zijn naam niet verbindt aan slechte producten.

Vadouvan kan worden gebruikt bij vele ge-

rechten. Vaak zie je het bij kip of bij vis.

Deze keer koos ik voor vis. Roodbaars in

dit geval, maar ook bijvoorbeeld zeewolf is

heerlijk. Koop mooie verse filet. Het loont

zich zeker. Laat de visboer er mooi filets

van maken van ongeveer 150-200 gram .

Ingediënten

1 ui;

2 teentjes knoflook;

scheutje (zonnebloem)olie;

350 ml kokosmelk;

350 ml groentebouillon;

1 tl vadouvan;

4 roodbaarsfilets met huid (150-200 gr/st);

beetje bloem;

zwarte peper en zout;

citroensap;

150 gram roomboter;

80 gram zeekraal.

Bereiding

Besprenkel de roodbaars met citroensap en bestrooi met zout en zwarte peper uit de molen. Laat dit enige tijd marineren.

Snipper de ui en de knoflook zeer fijn. Verwarm de olie in een koekenpan of steelpan en fruit de ui en knoflook even aan. Zet

het vuur niet te hoog en laat het niet bruin worden. Blus af met de bouillon en de kokosmelk. Voeg een flinke theelepel Va-

douvan toe. Laat dit mengsel tot minstens de helft, maar beter nog tot een kwart, inkoken. Zo nu en dan roeren.

Breng in een klein pannetje wat water aan de kook en blancheer hierin voor twee minuten de zeekraal. Giet deze af (bijvoor-

beeld in een grote zeef of vergiet) en koel direct af met koud water. Zet even weg.

Bestrooi de roodbaars op de huidzijde met een klein beetje bloem (gebruik bijvoorbeeld een theezeefje voor een mooie ver-

deling). Verwarm de boter in een koekenpan. Zodra het schuim begint weg te trekken leg je de roodbaarsfilet met de huid-

zijde omlaag in de pan. Bak deze op half hoog vuur zo’n 4 minuten. Zorg dat ze los blijven van de bodem. Draai hem daarna

om en bak nog ongeveer 2 minuten op de andere zijde. Draai de filets niet meer terug, zo blijft de huid lekker krokant.

Maak de kokossaus, zodra deze voldoende is ingekookt, mooi glad met een staafmixer. Leg op ieder (voorverwarmd) bord

een aantal lepels van de saus. Leg de roodbaarsfilet, met de huid omhoog in de saus. Verwarm de zeekraal nog even in de

boter die in de pan is achtergebleven en leg deze naast de Roodbaars op het bord. Serveer met bijvoorbeeld geglaceerde

worteltjes en Parijse aardappeltjes.

Het eten is klaar.com

Roodbaarsfilet in een saus van kokos en vadouvan

‘Tilburgers genieten zonder geld’

Genieten staat niet gelijk aan geld uitgeven. Er zijn in Tilburg tal-

loze prachtige plekjes, maar je moet ze wél weten te vinden. Dit

wil GenietenisTilburg letterlijk in kaart brengen aan de hand van

de vragen: Waar word je enthousiast van in Tilburg? Waarom?

Deze spots worden eind oktober aan alle Tilburgers beschikbaar

gesteld.

Doe mee!

Wij nodigen alle Tilburgers uit om mee te doen. Dit kan door te

reageren via Facebook, Twitter (#genietenisT), mail info@geniet-

groep.nl of laat een kaartje achter in de brievenbus op Heuvelring

49/4.  
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Documentaire en lezing over Bruno Gröning en
genezing langs geestelijke weg
Op zaterdag 14 november draait om

11.00 uur in wijkcentrum 'De Nieuwe

Stede', Capucijnenstraat 156 te Tilburg

de bijzondere film: Het fenomeen Bruno

Gröning "Op het spoor van de wonder-

genezer". 

Op donderdag 15 oktober om 19.30 uur

en woensdag 18 november is er op de-

zelfde locatie een lezing over: Bruno

Gröning, hulp en genezing via geeste-

lijke weg. Voor beide activiteiten is de

entree vrij en wordt er een vrijwillige bij-

drage gevraagd. 

Bruno Gröning leefde van 1906 tot

1959 in Duitsland. Hij wees er de men-

sen op dat er een genezende kracht in

de kosmos bestaat, die hij “Heilstrom”

noemde en hij legde genezingzoeken-

den uit hoe ze door opname van deze

kracht gezond konden worden. Tot zijn

dood in 1959 gebeurden er tijdens zijn

voordrachten in Duitsland en Oostenrijk

talloze genezingen, ook van ongenees-

lijke ziekten. Ook na zijn dood gingen

de genezingen verder en werd de

Bruno Gröning Vriendenkring opgericht.

Het doel van deze organisatie is de leer

en het werken van de genezende

kracht kosteloos verder geven.

De film toont de gebeurtenissen

rondom Bruno Gröning. Vijftig getuigen

uit die tijd vertellen van hun genezing of

over wat zij met Bruno Gröning hebben

beleefd. Samen met originele filmdocu-

menten, weekjournaals en speelfilm-

scènes is de bijna vijf uur durende

documentaire over het leven en werken

van Bruno Gröning ontstaan. Docu-

mentaire in 3 delen (met 2 pauzes, ca-

tering aanwezig). Aanvang: 11.00 uur

tot 17.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur. 

Tijdens de lezing kunt u zelf de gene-

zende kracht ervaren. Er wordt uitleg

gegeven over Bruno Gröning en zijn

leer. Medisch gecontroleerde genezin-

gen worden voorgesteld en toegelicht.

Bruno Gröning vergeleek de mensen

met een batterij, die steeds weer opge-

laden moet worden, zodat hij gezond

en energiek zijn leven vorm kan geven. 

Alle belangstellenden zijn van harte uit-

genodigd voor beide activiteiten, die

los van elkaar te volgen zijn. De orga-

nisatie is in handen van de Bruno Grö-

ning-Vriendenkring. Reservering via

tel. 0575 - 544544, e-mail: paul-

veldvz@tiscali.nl of via www.bruno-

groening-film.org



Dingen die verbazen 2
Joep Voogt, HTC De Wolf

Hopelijk heeft iedereen een goede va-

kantie gehad en is iedereen weer fris en

monter aan het werk gegaan. Tijd om

de draad van voor de vakantie weer op

te pakken. Hierbij het vervolg, zoals be-

loofd, op mijn vorige inbreng.

4. Mijn hond weet dat hij iets fout ge-

daan heeft:

Een bekende uitdrukking onder hon-

deneigenaren. Maar ook de meest

voorkomende misvatting: dat honden

schuld vertonen. Het is eenvoudig uit te

leggen hoe dat gebeurt. Honden die

angstig of wantrouwig zijn gebruiken li-

chaamstaal om dit aan ons te laten

zien. Ze leggen hun oren in de nek,

laten hun hoofd hangen of komen onze

handen likken. Soms gaan ze zelfs op

hun rug liggen. Allemaal kalmeringssig-

nalen die ze ook aan elkaar laten zien

om een bedreigende situatie te sussen.

Jammer genoeg worden deze signalen

verkeerd geïnterpreteerd en uitgelegd

volgens menselijke maatstaven dat de

hond spijt heeft van zijn daad.

Was het maar zo. Het is onbewust aan-

geleerd gedrag als de eigenaar boos is

in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als

hij thuis komt en de hond heeft iets

kapot gemaakt. Of nog erger, boos zijn

als een pup zijn behoefte in huis heeft

gedaan bij afwezigheid van de eigen-

aar. De hond maakt dan een simpele

associatie tussen zijn omgeving en de

boze houding van zijn baasje en die be-

looft weinig goeds. Uw hond vertoont

dan gedrag om uw boosheid te sussen

niet om te laten zien dat hij spijt heeft.

Doorgaan in zo’n situatie is funest. Uw

hond wordt namelijk niet begrepen.

5. Mijn hond wordt te dik van al die be-

loningsbrokjes:

Nu weet ik dat overgewicht bij huisdie-

ren een probleem is en dat we voor-

zichtig moeten zijn met de

hoeveelheden die we onze dieren voe-

ren. Maar de ironie wil dat ongetrainde

honden steeds minder lichaamsbewe-

ging krijgen en dus makkelijker last krij-

gen van overgewicht dan goed

getrainde honden die wel lichaamsbe-

weging krijgen. Dus dit rechtvaardigt

het gebruik van voedselbeloningen. In

mijn ervaring worden weinig honden te

dik van beloningsbrokjes maar juist van

de hoeveelheden die ze in hun voerbak

krijgen. Een veel gehoorde opmerking

over honden die te dik zijn is: “Maar hij

krijgt al zo weinig”. Een huisdier dat te

dik is krijgt simpelweg te veel voedsel.

Wist u overigens dat overgewicht het

leven van uw huisdier met 30% kan ver-

korten? Eenvoudige manieren om uw

zorgen over overgewicht in relatie tot

voedselbeloningen weg te nemen zijn

redelijk eenvoudig: geef een hoeveel-

heid van zijn dagelijks rantsoen als be-

loningen; gebruik caloriearme brokjes,

mits uw hond er voor wil werken; ge-

bruik zacht lekker geurend voedsel dat

u heel klein kunt maken. Het gaat niet

om de grootte van de beloning maar of

het werkt!

6. Weet u: “Hij is erg dominant”.

Het idee dat honden vermomde wolven

zijn heeft altijd grote aantrekkingskracht

gehad. Mensen denken graag dat ze

een getemd , wild dier in huis hebben

en dat ze de “packleader” moeten zijn

met fysieke en mentale autoriteit. Dit

zegt meer over de mens dan over de

hond. Nieuwe, recente wetenschappe-

lijke inzichten hebben een enorme im-

pact op de mens – hond relatie. Laten

we eerlijk zijn. We weten allemaal dat

we consequent moeten zijn in de op-

voeding. Maar lukt dat? Neen. Is dat

erg. Neen. De hond mag bijvoorbeeld

wel blaffen bij de voordeur, maar niet in

de voortuin. Van de een mogen ze wel

op de bank, van de ander niet. Verwar-

rende omstandigheden voor de hond.

Dit is meestal de oorzaak van slecht

gedrag. Maar het heeft niets te doen

met rangorde of dominantie of de sta-

tus van uw hond. Duidelijke regels en

grenzen zijn belangrijk voor een hond.

Zo weet hij wat wel en niet mag. Het

idee dat een hond heel de dag loopt te

beramen hoe hij uw huishouden kan

overnemen is echt bizar. Uw hond staat

niet hoger in rang als hij eerder eet dan

u of als hij als eerste de deur uitgaat.

En hoe vaak gebeurt dat? Hij is ge-

woon blij dat hij mee naar buiten mag

of dat hij eten krijgt. Stel regels, dat

staat als een paal boven water, maar

ben bewust van de aannames over do-

minantie. Het is belangrijker te kijken

wat er echt gebeurt in het leven van uw

hond.

7. We hoeven hem alleen maar te soci-

aliseren.

Dit is een opmerking die waar is als uw

pup onder de zestien weken is. Daarna

niet meer. Alle honden hebben training

en socialisatie nodig. Maar pups of vol-

wassen honden die een angstige reac-

tie of respons geven aan andere

honden, mensen of nieuwe situaties

hebben geen socialisatie nodig maar

een gedragsprogramma. Deze honden

of pups overdreven blootstellen aan de

angstprikkel werkt gegarandeerd ave-

rechts. Deze honden hebben een pro-

gramma nodig dat onder begeleiding

van een gedragsdeskundige plaats-

vindt. Zo kan het te veranderen gedrag

gestructureerd plaatsvinden en goed in

de gaten gehouden worden. Over soci-

aliseren kan nog veel uitgelegd worden.

Hier kom ik in mijn volgend artikel

graag op terug.

8. Hij wil gewoon niet luisteren!

Ten eerste, het idee dat we verwachten

dat honden gehoorzamen en luisteren

is tamelijk naïef. We praten heel de tijd,

de radio staat aan, de TV ook, de kin-

deren maken een hoop kabaal, etc.. En

we verwachten dat een pup dat alle-

maal kan wegfilteren zodat hij precies

snapt wat we zeggen als we iets tegen

hem zeggen. Ten tweede, een hond

verstaat geen Nederlands. In dit scena-

rio weet een hond echt niet wat we van

hem verwachten. Dit frustreert ons en

de hond. Het advies is simpel. Ga een

pup trainen in een prikkelarme omge-

ving en voer die prikkels langzaam op

naarmate hij bepaalde oefeningen beter

gaat beheersen. Een pup kan niet ge-

neraliseren. Een simpele zit-oefening

binnen is buiten ineens een nieuwe

oefening, hoe goed hij die binnen ook

beheerst. Dus train op veel verschil-

lende locaties. Stel van tevoren uw cri-

teria. Vraag niet te veel van uw pup en

bouw de training stapsgewijs op. Durf

eens een stapje terug te doen als het

niet lukt. Eindig met een oefening die

uw pup beheerst dan bent u beide te-

vreden na een training.

Bovenstaande onderwerpen zijn niet

verzonnen maar dagelijkse praktijk. Ze

zijn bedoeld om uw ogen te openen

naar uw hond maar ook naar uzelf. Om

de relatie met uw hond te verbeteren,

niet om u als hondenbezitter in een

kwaad daglicht te zetten, het tegendeel

zelfs. Als het niet mocht lukken uw pup

goed op te voeden zoek dan professio-

nele hulp. Dat is geen schande. Een

paar simpele tips kunne u al snel op het

goede pad brengen. En daar staan en

gaan wij voor.

NB. Onze site is geheel vernieuwd:

www.htcdewolf.nl
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EERSTE INLOOP VRIENDSCHAPSBANK 
IN SPORTCAFÉ DE BLAAK SUCCES!

Het was wel even spannend: hoeveel mensen zouden

er komen zo’n eerste ochtend? Dertien mannen en

vrouwen waagden de stap en kwamen naar de inloop

van de Vriendschapsbank in het sportcafé. “Een mooi

aantal, zo voor de eerste keer!”, aldus Annemarie Ver-

meulen, initiatiefnemer en sociaal werker bij Contour-

deTwern. 

Het was een gezellige drukte en er werden al volop adres-

sen uitgewisseld. Sommigen kenden elkaar al van gezicht,

dus dit was een mooie gelegenheid om nader kennis te

maken. De mappen met hierin de activiteiten die georgani-

seerd worden, gingen van hand tot hand. 

In wijkcentrum Het Spoor (Tilburg Noord) bestaat zo’n in-

loop al langer en trekt wekelijks zo’n 30 bezoekers. Met

meer dan 180 leden mag de Vriendschapsbank, die in

2013 is opgestart, een succes genoemd worden. 

Ook nieuwsgierig?

De Vriendschapsbank brengt mensen met elkaar in contact

die samen met anderen leuke dingen willen ondernemen.

Er is inmiddels al een aantal activiteiten gestart door deel-

nemers van de Vriendschapsbank. Een omschrijving hier-

van en de mogelijkheid om u hierbij aan te sluiten liggen

ter inzage tijdens  de inloop. U bent van harte welkom bij

de inloop die iedere woensdagochtend plaatsvindt van

10:00 tot 12:00 uur in het sportcafé, Grebbe 63.

Meer weten? 

Neem dan gerust contact op met: Annemarie Vermeulen,

tel: 06-451 33 696 of  

annemarievermeulen@contourdetwern.nl
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Voor een beste studiekeuze

Brigitte Bruens 
Studiekeuzecoach

Studiekeuze?

Wielingen 5    5032 TL Tilburg    06 20 64 53 30

 bestestudiekeuze.nl
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Bewonersbudget

BBQ zondag 12 juli 2015

Dit jaar hadden we ons opgegeven voor

de BBQ bij de Hofstede in De Blaak.

We hadden er allemaal zin in, lekker

even weg; heerlijk, wat zullen we toch

genieten.

De helft van de cliënten ging met de taxi

omdat het voor hen te ver was om te

lopen en er niet genoeg begeleiding

was om de rolstoelen te duwen.

De anderen gingen te voet met twee

personeelsleden naar De Hofstede.

Daar aangekomen kregen we allemaal

een bandje om, zodat de bediening wist

wie er bij de BBQ hoorde.

Ook kon je er cowboyhoeden kopen

voor maar 3 euro; vijf cliënten hebben

er één gekocht.

De  ene heeft de hoed op zijn kamer

gehangen de ander heeft de hoed heel

de dag op, zo heeft ieder gedaan met

de hoed wat die zelf wilde.

Reacties van de cliënten over de BBQ

zijn: het was gezellig, het was leuk, lek-

ker eten maar één cliënt vond dat er

weinig keus was van vlees en vond de

salades wel lekker. De ander vertelde

dat er genoeg eten was.

De country muziek vonden we erg leuk

en gezellig. Ik heb nog even gedanst al-

leen en met leiding werd er verteld. En

ik heb linedansen gedaan met andere

mensen, ja dat was leuk, was ook weer

een reactie.

Dus al met al hebben onze cliënten een

leuke, gezellige zondagmiddag gehad.

Het was zeer geslaagd.

Als het enigszins kan,   zijn we volgend

jaar weer van de partij.

Groetjes van woonvoorziening Amarant,

Grebbe 39

WILDWEST OP HET TERRAS VAN

“DE HOFSTEDE”

Auteur: Hennie Sulsters

Voor de 73 Blaakbewoners die zich

voor de barbecue van 12 juli hadden in-

geschreven, was de vraag natuurlijk of

we het droog zouden houden. Nou nee,

af en toe moesten we voor een licht

buitje schuilen onder de parasols. Het
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     JUBILEUMJAAR BEAU VISAGE  1995 - 2015 
          

                       20                                                            

Het gehele jaar door hebben wij elke maand speciale acties,  kijk op onze Facebook pagina voor de meest recente 
aanbiedingen ! 
 

Bij Beau Visage bent u welkom voor diverse soorten behandelingen zoals: 
 - microdermabrasie 
 - diverse soorten peelings 
-  bindweefselmassage 
 - rimpelreductie en littekentherapie  
-  ultrageluid 
-  collageen lichttherapie voor huidverjonging 

BEAU VISAGE,  PRAKTIJK VOOR HUIDVERBETERING EN ANTI AGING                                                                                                                    
013 5910099      www.beauvisage.nl   www.huidcoach.nl  
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weer was dus niet geweldig, de sfeer

wel. Als thema was gekozen voor

Country and Western en verbazend

veel deelnemers hadden zich met hun

kleding daaraan aangepast, soms met

een complete cowboy-outfit inclusief

(speelgoed)schiettuig, soms met een

enkel accent zoals een sheriff ster. Bij

de ingang waren ook nog cowboyhoe-

den te koop en die zag je veel. De or-

ganisatoren Steef Zoontjens en Ad

Schraven hadden het terras leuk aan-

gekleed met Amerikaanse vlaggetjes

en hier en daar een paardenhoofdstel

en -tuigje.

Toen de barbecue volop brandde gin-

gen we naar binnen voor salades, stok-

brood en sauzen en langs het vuur voor

de vleesgerechten. Voor de liefhebbers

waren er binnen ook typisch Ameri-

kaanse hamburgerbroodjes, die je zelf

kon beleggen met kaas, uien enz. en

afmaken met een grote hamburger van

de barbecue. Niet voor pruimenmond-

jes!

De muziek was uiteraard in stijl en

Mieke en Steef lieten zien hoe de line-

dance gedanst wordt en al gauw deden

meer liefhebbers mee. Leuk om te

doen en leuk om te zien, zoals trou-

wens de hele middag was.

Alle foto’s zijn te vinden op: www.wijk-

raaddeblaak.nl/fotoalbum.

Peerke Donders Park

In de tijd van het Rijke Roomsche

Leven zou het uitstapje op 15 septem-

ber van 31 Blaakbewoners naar het

Peerke Donders Park waarschijnlijk

een "bedevaart naar het Heiligdom Pe-

trus Donders" genoemd zijn. Want dat

de in 1887 gestorven Peerke Donders

een heilige was, stond voor de Tilbur-

gers toen al vast. 

Voor ons begon het bezoek met een

kopje koffie in een uitbouw van café-

restaurant Peerke Donders, waarna

we in twee groepen onder leiding van

onze gidsen, de heren Weyters en van

Roessel, eerst het geboortehuis van

Peerke bezochten, een replica uit

1931, in 1987 gerestaureerd. Peerke

werd geboren in 1809 als zoon van

thuiswever Arnoldus Donders en wilde

als kind al priester worden. 

Daar was weinig kans op, want pries-

ters kwamen gewoonlijk uit gegoede

families en bovendien bleek Peerke op

de lagere school in het Goirke geen

hoogvlieger. Met steun van zijn biecht-

vader pastoor van de Ven kon Peerke

op 22-jarige leeftijd als knecht komen

werken en tegelijk studeren op het

klein seminarie. Dat studeren ging niet

al te snel en pas toen hij 28 jaar was

slaagde hij. Na enige tegenwerking - er

studeerden alleen jongens uit de ho-

gere standen - werd hij toegelaten tot

het groot seminarie en de studie ging

toen wel goed, zodat hij in

1841 priester werd gewijd. Hij had zich

al aangemeld voor de missie in Suri-

name en in 1842 vertrok hij. Hij was ge-

schokt door de slavernij en ging in 1855

werken in de melaatsenkolonie Batavia.

Nadat hij in 1867 was toegetreden tot

de Redemptoristen schreef de overste

aan de congregatie in Nederland dat hij

door de Surinamers als een heilige

werd beschouwd. Na zijn dood aan een

nierontsteking begonnen de Redempto-

risten in 1900 de procedure voor zijn

heiligverklaring. In 1982 werd  hij zalig

verklaard nadat de genezing van Lo-

wieke Westland door kompressen met

water uit de put achter het geboortehuis

van Peerke door de kerk als wonder

werd geaccepteerd.

We bezochten natuurlijk ook de kapel,

in 1923 gebouwd naar een ontwerp van

architect J. Donders, die zich liet inspi-

reren door Surinaamse gebouwen, en

ook het in 2009, 200 jaar na zijn ge-

boorte, gebouwde paviljoen, dat als uit-

gangspunt het leven van Peerke

Donders heeft en onder meer als relie-

ken stukken van zijn doodskist laat

zien. Nu rust Peerke in een praalgraf in

de basiliek van Paramaribo.



Gianotten
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Om u in kerststemming te brengen gaat zangvereniging

Zang en Vriendschap uit Diessen het Weihnachtsorato-

rium van Heinrich Fidelis Müller uitvoeren, samen met vier

solisten, organist en een orkest. 

De muziek van dit kerstoratorium is ‘volkstümlich’ en ‘gemüt-

voll’ geschreven en goed in het gehoor liggend. Het zal u aan-

spreken, want het oratorium is behalve een concertstuk vooral

ook een sfeerstuk, dat er geheel op gericht is om de bezoe-

kers in kerststemming te brengen. Het is heel herkenbaar,

zeker het Stille Nacht, Sei will kommen en Ehre sei Gott, maar

ook andere koordelen. 

Zang en Vriendschap gaat het Weihnachtsoratorium van Mül-

ler tweemaal uitvoeren; op zondag 13 december om 16.00 uur

in de Petrus en Pauluskerk in Tilburg en op zondag 20 decem-

ber om 16.00 uur in de Willibrorduskerk in Diessen. Vier solis-

ten werken mee aan dit concert: Anitsia Ansems (sopraan),

Lily van Engen (alt), Ben van Schijndel (tenor) en Peter van

Hoesel (bas). De organist is Sjak Smulders. 

Voorafgaand aan het Weihnachtsoratorium worden de navol-

gende stukken uitgevoerd:

Tollite Hostias, slotstuk uit het Oratorio de Noël van Camille

Saint-Saëns en

Veni,veni Emmanuel, première van de compositie van T.Garb

uit Tilburg.

Het geheel staat onder leiding van dirigent van Zang en

Vriendschap,  Jeannie Wijnen – Van Bragt. De entree van het

concert bedraagt € 10,00.



blz 28

KVW was weer geslaagd
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Op 28 en 29 december zijn wij als Sint en

Pieten in de Blaak. Wij komen ook graag

bij u thuis om de kinderen te verrassen

met ons bezoek. Als ervaren acteurs

maken wij hier een echte show van na-

tuurlijk.  Hebt u interesse of zoekt u voor

een ander moment een Sint en pieten,

neem dan contact op met ons door te mai-

len naar info@toneelverenigingkabaal.nl.

De kosten voor een bezoek van circa een

half uur zijn 50 euro. Boek snel want deze

twee dagen zitten snel vol. 

Toneelvereniging Kabaal bij u thuis

Alleen glas hoort in de glascontainer

Wederom bereikten ons foto’s met een oproep om de rotzooi bij containers te vermijden. Het maakt de ingang van onze wijk

niet bepaald tot een visitekaartje van haar inwoners. Of beter gezegd: Hoe asociaal kan je zijn?





Blaakwijzer
In de Blaakwijzer vindt u relevante informatie die voor u van belang kan zijn. Het betreft wijkgerelateerde 

verenigingen en stichtingen, wijkactivietiten, scholen, kerken en (para-)medische zorg binnen de wijk. 

Indien u denkt ook in aanmerking te komen voor opname in de Blaakwijzer dan kunt u contact opnemen met de redactie, bij

voorkeur via e-mail naar redactie@deblaak.nl. Uiteindelijk beslist de redactie over wel of niet plaatsen en onder welke rubriek.

WIJK-AKTIVITEITEN

stichting wijkblad de blaak secr. : k. havenaar  niers 40 4634819

stichting wijkraad de blaak secr. : j.w. wijsman reest 5 4630308

speeltuincommissie                               voorz.   : h. de kort 5900011

werkgroep ouderen club ‘92 secr. : f. vergeer regge 60  5900280

sportvereniging de blaak secr. : g. v. schooten bruggenrijt 6 4671959

tennisvereniging t.c. de blaak secr. : h. mourik reest 28 4634038

aanmelden : e. vermeer middelgraaf 30 5436220

kindervakantiewerk de blaak secr. : n. de langen ravensteinerf 31 8899086

handbalvereniging artemis : k. besems-jacobs lage witsiebaan 122 3201010

carnavalsver. “de blaokpappers” postbus 9192 - 5000 HD  Tilburg

koor “calliope” : olga hellings    olga@ho-net.nl   

gemengd koor “malkander” voorz : h. van roosmalen  www.koormalkander.nl

toneelvereniging “kabaal” : y. van zeeland info@toneelverenigingkabaal.nl        06-41220248   

volkstuinver. “de kaaistoep” : h. verschuuren hanneke.verschuuren@gmail.com 4682822

dahlia- en volkstuinvereniging “flora” : f. simons beeklaan 50 4632623

comite behoud waardevol blaakgebied : h. balsters vlettevaart 14 5910098

scoutinggroep dr. moller : i. de jong groen van prinstererstraat 18            06-23656694

zonnebloem : mevr. peijnenborg      keltenstraat 16 4675895

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

SCHOLEN EN STUDIE

kindercampus grebbe : a. van duuren (locatiedirecteur) grebbe 42 4634260

openbare basisschool “de blaak”,      dir. : r. meeuwsen grebbe 42 4689466

r.k. basisschool “de borne”, dir. : m. aben-aarts grebbe 40 4675632

studiekeuzecoach brigitte bruens : b. bruens wielingen 5 06-20645330

remedial teaching / jungle memory coach: : a. husson grevelingen 38 06-37469823

huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’ : s. willekens / a. van den elshout schout backstraat 41 06-39489094

KERKEN

r.k. parochie petrus en paulus   : h. strijards                                     vierwindenlaan 11 4670580

GEZONDHEIDSZORG

apotheek : mevr. drs .j.c.l van schaijk- coehorst beeklaan 107 4674552

prikpost bloedafname : huisartsenlab. midden-brabant beeklaan 107,      elke werkdag van 8.30-9.30 uur   

ggd-gebouw ringbaan west 227, ma, wo, vr  9.00-10.00 uur

fysiotherapie, sportfysiotherapie : f.w. böttger beeklaan 109 4674577

manuele lymfedrainage, bekkentherapie : p. van oeveren beeklaan 109 4674577

fysio- en manuele therapie : w.p. ohler meerkensloop 18 4690106

(sport)podotherapie m. vissers : m. vissers beeklaan 145 5904272 

osteopathie van eijck amer 20 4566490

huisarts : l. ooms (bellen 8.00-9.30 uur) oude maasje 3a 4676298

huisarts : a.j. lindhout-jansen beeklaan 105 4630809

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

spreekuur op afspraak

logopedie : e.m. de zwart vlettevaart 23 4631384

logopedie : c. molenwijk-van loon linge 33 4633734

logopedie : m. horsten-kneepkens niers 8 4682168

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

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

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

voetreflexzonetherapeut voetbalans tilburg : t. hermans veerse meer 22                                  5910217   

voetreflex-therapeut re-balance4you!        : g. gevers aa of weerijs 92 4684508

medisch pedicure care 4 feet : jacqueline van gool kasteel strijenstraat 31 4634748

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

pedicure : marion knoop grevelingen 2 4637344

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

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

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

DIVERSEN

beautysalon jebeau : i. mols veerse meer 60 4681118

schoonheidssalon Cleopatra : s. demeijer veerse meer 18 4672516

huidverzorging beau visage : g. pijpers vlettevaart 14 5910099

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

Stichting AED Tilburg heeft in 2008 de volgende AED’s geplaatst, op de locaties:

Winkelcentrum Amer Oude Maasje 9, J. Berecz Regge 132, H.J. Muntinga

Aa of Weerijs 42, J.J. Jager Geul 1, F.J. Dekkers Wielingen 42, R. Schilder

Contactpersonen AED’s in de Blaak: Willem Bavinck: 06-53.89.2430; Erik Scholten: 06-54.91.7337
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Maak kennis met Het Laar op 17 oktober

Generaal Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg. 
www.hetlaar.nl | 013 465 77 00

Bent u benieuwd hoe het is om bij Het Laar te wonen, zelfstandig 
en vrij in uw appartement? Hebt u zorg nodig en wilt u weten 
wat Het Laar voor u kan betekenen? Wist u dat u bij Het Laar
ook terecht kunt voor thuiszorg.  

Open Dag 
17 oktober

Kom zaterdag 17 oktober naar de Open Dag. Iedere geïnteresseerde,
jong en oud, is van harte welkom. 

Kijk op www.hetlaar.nl voor het programma van de Open Dag. 


