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Voorwoord
Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk is de winter dan toch begonnen. Met tien graden vorst was het meteen ook best heftig. Treinen en auto’s kwamen, met name in het noorden van het land, tot stilstand en er werd geschaatst op het trottoir. De
eerste schaatsmarathon op natuurijs is inmiddels verreden. Zo ver is het in de Blaak gelukkig niet gekomen, al is het natuurlijk best jammer dat er nog niet op de vijvers is geschaatst. Dat zijn toch de mooiste herinneringen aan de winters in de
Blaak. Maar weet dat de meeste Elfstedentochten in februari zijn verreden. Alles is dus nog mogelijk. Het volgende wijkblad
verschijnt begin april. Dan weten we ook hoe de winter verder is verlopen. Bovendien gaan we dan al weer aardig richting de
zomer.
In dit nummer geeft de gemeente Tilburg informatie over de Umts-mast, verzoekt de wijkraad u aanwezig te zijn op de bewonersvergadering en nodigen de basisscholen en het Mill Hillcollege u uit voor hun open dagen.
Verder wordt er, dankzij het succes van vorig jaar, ook dit jaar weer een kunstroute georganiseerd, net als een energiecafé,
een spellenavond en een bijeenkomst over mantelzorg.
Tot slot wijs ik u op een nieuwe rubriek “Nieuws uit de Kaaistoep”. Verzorgd door medewerkers van TWM Gronden en van
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
René

Bezorgers gezocht
Ondanks dat we gelukkig een ontzettend vaste ploeg van zo’n 25 bezorgers hebben zijn we nu, onder andere vanwege
verhuizing, op zoek naar een paar nieuwe bezorgers.
Veel tijd kost het niet. Slechts zes keer per jaar zo’n uurtje werk op het moment dat het u of jou het beste uitkomt (uiteraard binnen een redelijke termijn na levering).Het wijkblad wordt volledig gemaakt en dus ook verspreid door vrijwilligers. We kunnen er
helaas dus geen vergoeding voor geven.
Mocht je zin hebben om eens op een andere manier door de wijk te lopen, meld je dan aan via bezorging@deblaak.nl of bel
even naar John Bouland: 06 39144640.
Alvast ontzettend bedankt!
Colofon Wijkblad de blaak
37e jaargang
nr. 217, januari 2016

bezorging:
bezorging@deblaak.nl
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Adverteren
Ga voor de tarieven en aanmelden
naar www.deblaak.nl onder tabblad
adverteren. Voor vragen kunt u mailen naar advertentie@deblaak.nl of
bellen naar 013-4634819.
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Thema- avond
voor bewoners van
De Blaak

Langer thuis wonen met de juiste
zorg
Voor iedereen die zorg nu of in de toekomst nodig heeft én voor mantelzorgers die voor ouders, familie of buren
zorgen.
Op donderdag 3 maart aanstaande organiseert Wijkraad De Blaak samen met
het team van de Tilburgse Toegang
(wijkverpleegkundige, WMO- consulent)
en ContourdeTwern (mantelzorgconsulent en ouderenadviseur) een thema
avond over langer thuis wonen met de
juiste zorg
Het afgelopen jaar heeft u in de media
veel gehoord en gelezen over veranderingen in de zorg. Iedereen wil graag zo
lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe

maken we dat met elkaar mogelijk? De
overheid stuurt op zelfredzaamheid
waarbij men meer zelf moet regelen,
een grotere eigen bijdrage moet leveren en een beroep moet doen op de
eigen omgeving. Wat betekent dit concreet voor uw situatie?
Voor bewoners van De Blaak die meer
informatie willen over langer thuis
wonen met de juiste zorg organiseert
de wijkraad deze thema-avond.
Aan bod komen:
- hoe verloopt een "keukentafelgesprek"?
- waarvoor moet ik een beroep doen op
mijn eigen netwerk en wat moet ik
doen als ik geen beroep kan doen op
kinderen of familie?
- wat als ik niet meer thuis kan wonen?

blz 3

Deskundigen geven u uitleg en informatie aan de hand van concrete voorbeelden. Ook is er gelegenheid tot het
stellen van vragen en het maken van
een afspraak te maken om uw persoonlijke situatie te bespreken.
Is uw interesse gewekt? Noteer vast in
uw agenda!
Datum : donderdag 3 maart 2016
Tijd
: 19.30 - 22.00 uur
Locatie : sportcafé De Blaak,
Grebbe 36
Aanmelden: mail naar
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl, of tijdens de wekelijkse koffie-ochtend in de
Hofstede (dinsdagmorgen 10.15-12.00
uur).

Gezellige bordspellenavond in de blaak te Tilburg
Iedere laatste zaterdag van de maand
organiseert spellenvereniging Aan Z
een gezellige bordspellenavond in
sportcafé de Blaak.
Hier komen we samen om onder het
genot van een hapje en een drankje
een aantal bordspellen te spelen. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom. Bij bordspellen kun je denken aan
Monopoly, Scrabble en Risk.
Wij willen iedereen kennis laten maken
met de diversiteit aan bordspellen. Zo
kun je je strategische inzicht testen met
Carcassonne, Memoir ‘44 of Puerto
Rico; je kunt er achter komen hoe leuk
snelle onvoorspelbare spellen kunnen
zijn zoals King of Tokio, Wiz War en Perudo; laat je creatieve brein werken met
Dixit of ga zitten voor een lang spel
zoals Game of Thrones: the boardgame, Terra Mystica of Mage Knight.
Schuif aan bij een van de spellen die
gespeeld worden of neem je favoriete
spel mee. Ook is het mogelijk om een
spelverzoek achter te laten op facebook
of via verenigingaanz@gmail.com. De
kans is groot dat één van de medespelers het spel in zijn collectie heeft, zodat
deze op de bordspellenavond gespeeld
kan worden. Zo is voor elk spel dat te

spelen is ook een enthousiaste speler
die een goede uitleg kan geven.
In 2016 organiseert 999 Games de 999
Games Open, waarbij elke 2 maanden
een ander spel van 999 games centraal
zal staan. Dat spel wordt dan in die
maanden in toernooiverband gespeeld,
waarbij punten te verdienen zijn. Alle
punten van de gespeelde spellen worden opgeteld en aan het einde van het
jaar zullen de 8 spelers met de meeste
punten deelnemen aan een toernooi op
het hoofdkantoor van 999 Games.
Wij zullen ook toernooien gaan organiseren op onze spellenavonden. In de
maanden januari en februari staat Het
Dorp centraal. Iedereen mag hier aan
deelnemen, maar je moet je hier wel

voor aanmelden. Dit doe je door te mailen naar verenigingaanz@gmail.com.
Bij 8 deelnemers stelt 999 games een
kaartspel beschikbaar als prijs, bij 16
deelnemers een middelgroot bordspel
en bij 32 een groot bordspel!
Het toernooi zal om 20:00u beginnen.
Mocht je nog niet weten hoe Het Dorp
gespeeld wordt dan kun je om 19:30u
aanschuiven bij de speluitleg.
De eerstvolgende avond zal plaatsvinden op 27 februari vanaf 19:30u in
sportcafé de Blaak, Grebbe 63 te Tilburg en daarna iedere laatste zaterdag van de maand. Meer informatie
is terug te vinden op onze facebookpagina Facebook.com/verenigingAanZ of meld je aan voor onze
nieuwsbrief door te mailen naar verenigingaanz@gmail.com.

Kunstenaars in de Blaak:
meld u aan voor een expositie
aan huis op 29 mei 2016!

Inschrijving voor
AttilaRun is geopend

Zit u overdag op kantoor en 's avonds in een atelier of
op een fotoclub? Overdag verpleegkundige, ’s avonds
kunstschilder? Bijna de helft van alle Nederlanders
doet aan amateurkunst. In de Week van de Amateurkunst (WAK) op 29 mei 2016 kunt u uw werken in uw
huis of uw tuin laten zien aan belangstellenden. Doet u
ook mee?
Vanaf dit jaar wordt er door de stichting WAK (Week voor
de Amateurkunst)met verschillende landelijke partners samengewerkt die samen verschillende evenementen in mei
en juni organiseren, ondersteund door een stevige landelijke campagne. Denk hierbij aan:
• Lokale optredens waarbij iedereen die in zijn vrije tijd aan
kunst doet zich kan presenteren: het succesvolle WAK-concept, met een extra mogelijkheid ook activiteiten in de rest
van de maand juni te organiseren.
• Festival Bombarie; 4-daags evenement voor en door
amateurkunstenaars in de Jaarbeurs Utrecht met workshops, optredens, etc.
• Nacht van de Creatieve Kracht; op 4 juni 2016 openen
Centra voor de Kunsten ’s avonds hun deuren.
• Landelijke on- en offline wedstrijden; o.a. YouTube-contest voor podiumkunstenaars, Smart Art voor digitale
kunst, Kijk Kunst voor het raam voor beeldende kunstenaars.
• Inspirerende projecten met landelijke uitstraling.
Kunstroute de Blaak doet dit jaar mee aan de Week van de
Amateurkunst. Dat betekent dat de Kunstroute extra veel
aandacht krijgt!

Nieuwe loop in Tilburg op 13
maart 2016
Op zondag 13 maart 2016 verzamelen alle hardlopers zich bij de
Tilburgse atletiekvereniging Attila
voor de eerste AttilaRun. Een
nieuwe naam, een sfeervolle
loop voor jong en oud. Om
samen met je vrienden aan mee
te doen, lekker met de lente in je
bol. Om je recordtijd te verbeteren of puur voor de fun. Het is
aan te raden tijdig in te schrijven!
Er zijn korte en lange afstanden,
op de baan en op de weg, voor
trimmer en wedstrijdatleet.
Hoofdonderdelen zijn een 10 km
wedstrijd en trimloop en een 30
km wedstrijd en trimloop. Voor
deze afstanden zijn nieuwe rondlopende parkoersen ontworpen door het buitengebied tussen Tilburg, Goirle en Hilvarenbeek. Volledig verhard en snel. De wedstrijd over 10
km maakt deel uit van het regio 13 wegcircuit, en de 30 km
is een uitstekende voorbereiding voor de voorjaarsmarathons.
Tevens is er een Engelse mijl (1609 m), en leuke jeugdwedstrijden met afstanden van 600 en 1000 meter op de
baan.

Dus grijp die kans en doe mee !!
Voor vragen en aanmelden: Henk de Beer, 0633746853,
email henk@zorgt.nl

Start en finish van alle onderdelen is op de atletiekbaan
van Attila, Goirleseweg 42a, 5026 PC Tilburg.
Het programma begint om 10.15 uur met de 600 meter
voor ouders + kinderen t/m 7 jaar.
Alle informatie over de AttilaRun, ook over het inschrijven, staat op www.attilarun.nl.
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Wandelen met de I.V.N. in
natuurgebied “de keistoep”
Een artikel in het Brabants Dagblad bleek zondag 3 januari wel z’n uitwerking te hebben. Naar schatting
waren meer dan 100 personen afgekomen op de oproep van het I.V.N. om in het natuurgebied De Keistoep
te gaan wandelen. Onder de deelnemers ook een paar
kinderen. En bij hoge uitzondering zelfs enkele honden.
Op het Reuselpad werd een hek van het slot gedaan - normaal mag je daar niet in - dat toegang geeft tot De Keistoep. Intussen vertelde de gids allerlei
wetenswaardigheden over dit prachtige natuurgebied in de
achtertuin van De Blaak. Er leven tal van padden- en kikkersoorten en salamanders, enkele daarvan zijn zeer
uniek. Zomers is het gebied een lustoord voor vogels en
vlinders.
Tijdens een stop schonk het I.V.N. Schrobbelèr en deelde
Tucs uit waar dankbaar gebruik van gemaakt werd. Alle
wandelaars waren gelukkig na het gebruik van alcohol in
staat om verder te wandelen.
Verder lopend in het gebied werd het natter en mooier qua
natuur. Een leek kan wel beoordelen dat De Keistoep goed
onderhouden wordt door een groep vrijwilligers onderleiding van de terrein beheerde Jaap van Kemenade.
Na ruim 1,5 uur eindigde de interessante natuurwandeling
in onze achtertuin.
Flink wat deelnemers namen de uitnodiging van het I.V.N.
aan om in hun clubkelder aan de Prof. Verbernelaan erwtensoep of warme chocomel te nuttigen.

Bridgecursus voor beginners
Heeft u in oktober de kans om met bridge te beginnen
gemist? Niet getreurd, in maart start er een nieuwe
bridgecursus voor beginners in het Sportcafé, Grebbe
63.
De lessen worden gegeven op donderdagochtend van
10.00 tot 12.30 door Carla Arnolds. De cursus kost 125
euro voor tien lessen. Dit zijn de lesdagen:
10, 17, 24 en 31 maart
7,14 en 21 april
12, 19 en 26 mei
Naast deze beginnerscursus starten er ook nog nieuwe
cursussen voor gevorderde spelers.
Alle informatie vindt u op www.brabantbridge.nl
Meer informatie of inschrijven bij voorkeur per mail:
carlaarnolds@home.nl
013-7370157 of kom langs in het Sportcafé.
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Uitstel aanleg UMTS-mast omgeving Reuselpad
Vodafone stelt plannen voor onbepaalde tijd uit
In maart 2015 is er een informatieavond gehouden over het voornemen van Vodafone om een
UMTS-mast te plaatsen aan het Reuselpad in de Blaak. Dit werd een
druk bezochte avond waar de meerderheid van de aanwezige bewoners
liet merken niet blij te zijn met de
aanleg van een UMTS-mast. De gemeente heeft Vodafone daarom gevraagd een goede onderbouwing te

geven over de noodzaak om hier een
mast te plaatsen. En, als die noodzaak
is aangetoond, mogelijk alternatieve locaties te zoeken voor een UMTS-mast
in de omgeving van de Blaak.
Stand van zaken
Eind 2015 heeft Vodafone de gemeente
laten weten dat het zoeken naar een locatie voor de UMTS-mast ten behoeve
van bewoners in de Blaak is uitgesteld.

Vodafone stelt op dit moment andere
prioriteiten. Vodafone geeft aan dat de
weerstand onder bewoners hierin mede
een rol heeft gespeeld. Het gebied in de
Blaak staat al sinds 2011 op de kaart
als gebied waar de dekking "achter
blijft". Daarom blijft het voor Vodafone
belangrijk om hier een mast te plaatsen
in de toekomst. Wanneer de plannen
weer opgepakt worden, is niet bekend.

De deeleconomie
Door Hans Jager
Waarom zouden we apparaten bezitten die we soms maar enkele minuten per jaar gebruiken? Een goed
voorbeeld is een boormachine. Onderzoek heeft uitgewezen dat een gemiddelde boormachine slechts 12
minuten per jaar wordt gebruikt.
Steeds meer mensen willen wel het
gat in de muur, maar niet langer de
boormachine in de kast. Delen biedt
dan uitkomst en bovendien worden de
gedeelde boren beter benut. Nu worden
er in een wijk met 250 huishoudens nog
4,5 duizend ‘booruren’ per jaar weggegooid. Slimme apps en websites van
platformen als Peerby maken het delen
gemakkelijk. In een optimaal scenario

zijn er in dezelfde wijk nog 38 boren
nodig en hoeven er 212 boren niet geproduceerd en verwerkt te worden. Dit
leidt tot een aanzienlijke vermindering
van waterverbruik, grondstofverbruik en
CO2 uitstoot. Daarnaast wordt de verbondenheid in buurten bevorderd en levert het delen een flinke financiële
besparing op.
Inmiddels heeft zich een twintigtal
Blaakbewoners aangemeld op de site
peerby.com. Aanmelden is simpel en
het werkt tot mijn verrassing heel goed.
Als iemand in de buurt iets wil lenen
zoals bijvoorbeeld een statafel, een partytent, een hamerboormachine, een

schuurmachine, verhuisdozen etc.etc.
dan kun je de vraag via de site kenbaar
maken. Mijn ervaring is dat vaak al na
een kwartier de reacties binnenkomen
op je telefoon(via een app) of op je computer (via email). Ik heb inmiddels al
een aantal keren tot volle tevredenheid
zowel voorwerpen geleend als uitgeleend. Het lenen is in principe gratis,
maar je mag natuurlijk wel iets geven
aan de uitlener. Hoe meer Blaakbewoners zich aanmelden des te beter werkt
het systeem dus … meld je aan op
peerby.com en help zo de deeleconomie vooruit. En helemaal gratis: je leert
nieuwe “buren” in de Blaak kennen.

Verbouwing huisartsenpraktijk en apotheek is begonnen !
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Energiecafe's in de blaak
Energiebesparing is goed voor
het klimaat, dat is algemeen bekend, maar het is ook goed voor
het leefcomfort in huis EN voor je
portemonnee. Hoe kies je de
beste maatregelen in jouw situatie? Om je daarbij te ondersteunen organiseert de Werkgroep
Duurzame Energie energiecafe's
om Blaakbewoners voor te lichten en te adviseren.
In februari wordt het tweede Energiecafe gehouden met als thema
energiezuinige verlichting. Na het
verbod op de verkoop van gloeilampen is de keus er niet eenvoudiger
op geworden. Innoverende produ-

centen hebben een veelvoud aan
verschillende soorten en uitvoeringen van lampen op de markt gebracht. De subwerkgroep
energiezuinige verlichting zal een
overzicht geven van de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de
verschillende soorten energiezuinige lampen.
In april is het thema huisisolatie.
Dan zal de subwerkgroep huisisolatie haar ervaringen presenteren. Inmiddels is al met meerdere
leveranciers gesproken en zijn verschillende offertes voor isolatie van
het pilothuis van een van onze
leden ontvangen. Op het moment

van dit schrijven zijn we bezig om
ervaringen van het aanbrengen van
isolatiemaatregelen te inventariseren.
Details over exacte data, plaats en
programma zullen via onze website
www.energiedeblaak.nl en op de
bekende lantaarnpaalborden bekend worden gemaakt.

Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van
€ 350 in Berkel-Enschot, € 3.811 in Tilburg en € 269 in Udenhout opgehaald.

Wilt u ons bij de collecte van volgend
jaar ondersteunen als collectant? Neem

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter
leven nu en een toekomst zonder MS),
begeleiding en voorlichting.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor
hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken
op giro 5057 te Rotterdam!
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contact op met het Nationaal MS Fonds,
010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Sportvereniging “De Blaak”
Dag
dinsdag
woensdag

donderdag

Tijd
19.30 - 20.30 uur
21.30 - 22.30 uur
18.30 - 19.30 uur
18.30 - 21.00 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.30 uur
10.30 - 11.30 uur
17.45 - 19.00 uur
19.00 - 20.30 uur
19.00 -20.00 uur

Onderdeel
zumba dames
zaalvoetbal volwassenen
badminton jeugd
badminton volwassenen
keep-fit dames
zumba combi-les
volleybal volwassenen
bewegen voor ouderen
volleybal 6-12 jr.
badminton volwassenen
badminton jeugd

Contactpersoon
Marianne v.d. Bogaard
Frans Heesters
Frank van der Heijden
Frank van der Heijden
Marianne v.d. Bogaard
Marianne v.d. Bogaard
Gerard de Burger
Marianne v.d. Bogaard
Gerard de Burger
Louis Verstappen
Frank van der Heijden

Tel.nr.
463.25.58
463.98.62
468.57.31
468.57.31
463.25.58
463.25.58
463.32.95
463.25.58
463.32.95
463 77 46
468.57.31

Het totale aanbod van sporten, algemene informatie etc. vindt u op onze website www.svdeblaak.nl.
U kunt altijd aan een gratis proefles mee komen doen. Neem gerust even contact op met de betreffende contactpersoon.
Begin het nieuwe jaar sportief; kom sporten bij SV de Blaak!

Verlanglijstje zaalvoetbal
Sint liep urenlang te denken... Al een hele poos stond er op het
verlanglijstje van de zaalvoetballers maar 1 punt: een vroeger
tijdstip op de avond om te sporten. Die Sint.
Met ingang van januari is het 21.30 uur - 22.30 uur geworden
en het is voortaan op de dinsdagavond. Zet wat betreft 2016 de
beste van je goede voornemens om in actie. Tot kijk op dinsdagavond in de sporthal! Frans Heesters, tel.: 4639862

Zumba
dinsdagavond 19.30-20.30 uur en woensdagavond 21.00-22.00 uur
Tijdens een zumbales worden verschillende 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 verbrandt je ook nog eens enorm veel calorieën.
Al direct vanaf de warming up wordt je opgezweept door de vrolijke klanken van Latinmuziek. Gedurende de les wisselen up-tempo en langzame ritmes elkaar af. De verleidelijke heupbewegingen in combinatie
met korte danscombinaties zijn goed te volgen en zorgen elke week
voor een leuke uitdagende les. Bij deelname aan deze Zumbalessen 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 ervaart.

Bewegen voor ouderen
donderdagochtend van 10.30-11.30 uur
Heb je wat meer tijd en wil je graag overdag komen sporten met leeftijdgenoten, dan is deze bewegingsleertraining
misschien iets voor jou!
Bij bewegen voor ouderen kun je op je eigen tempo, maar
wel best pittig, je conditie verbeteren. Wij zijn een gezellige
groep dames en heren, die best wat meer sporters kan gebruiken.
Als de groep iets groter wordt, is er de mogelijkheid om na
het sporten in het Sportcafé De Blaak gezamenlijk koffie te
drinken. Daarom; zet de eerste stap op weg naar een betere conditie en meldt je aan voor een gratis proefles.
Informatie: José de Beer, contactpersoon, tel.: 4634371.

De familie die er
altijd voor u is!
Bel 06 22 12 39 17
Mail tilburg@familiae.nl
Web www.familiae.nl
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Nieuwe Koninklijke Harmonie zoekt slagwerk(st)er(s)
Misschien loop je al langer rond met het idee dat je
toch weer eens iets met muziek moet gaan doen. De
drumstokken heb je eerder aan de wilgen gehangen,
maar samen muziek maken blijft toch aantrekkelijk.
Wij zoeken versterking van de ritmesectie voor het Harmonieorkest NKH. Plezier in het samenspelen staat bij ons
voorop. Je komt terecht in een gemoedelijke ambiance,
een mix van alle leeftijden. We spelen een heel divers repertoire van pop tot klassiek, oefenen 1x per week en treden een aantal keren per jaar op voor publiek.
Wat let je: onze slagwerk- en percussie-instrumenten staan
voor je klaar!
Loop gerust eens binnen bij onze wekelijkse repetities op
donderdagavond, van 20.00 uur tot 22.30 uur, in de Harmonie, Stationsstraat 26 en proef de sfeer of sla een paar
maten mee. Dan kun je ook ervaren op welk niveau wij
spelen.
Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met onze
voorzitter Peter Tuerlings via nkh@harmonieorkesttilburg.nl
of tel. 06 16063845. En neem eens een kijkje op onze website: www.harmonieorkesttilburg.nl.
Als je muzikale hart op de juiste plaats klopt, wel in de
maat natuurlijk, ben je van harte welkom.
Speel je een ander instrument en lijkt het je leuk om in dit
orkest mee te blazen, loop dan ook eens binnen om te kijken en luisteren.
Harmonieorkest NKH, Stationsstraat 26 Tilburg
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obs de Blaak
Kerstmarkt & Goede doel
Gezelligheid in en rondom de school.
Donderdag 17 december heeft de zeer
geslaagde kerstmarkt hiervoor gezorgd.
Prachtige verlichting bij de hoofdingang
gaf een Efteling-achtige uitstraling. De
marktkramen in de school vormden een
mooi decor en voor lekkere erwtensoep,
worstenbrood en glühwein was buiten
op het plein alle ruimte. In het bijzonder
willen wij onze sponsors bedanken die
dit mede mogelijk hebben gemaakt: ‘Slager Hendriks & dochter’ voor de
heerlijke erwtensoep. - ‘First Impression’
voor het licht en geluid binnen en buiten. - ‘Bakkerij Kriellaars’ voor de lekkere worstenbroodjes.
De leerlingen stonden vol enthousiasme
achter hun marktkramen om hun zelfgemaakte spullen te verkopen. Het ingezamelde geld gaat naar het Rode Kruis,
voor kinderen in oorlogsgebieden. De
werkgroep “Goede Doel” heeft 22 december een cheque met de totale op-

brengst van €2549,32 naar het Glazen
Huis in Heerlen gebracht.
Wat een fantastische prestatie van iedereen die mee heeft geholpen aan
deze geslaagde actie! We hebben veel
hulp mogen ontvangen van u als ouder
en van de kinderen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

Zaalvoetbaltoernooi
Ook dit jaar hebben de kinderen van
onze school meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi. Uit elke klas hadden
zich kinderen ingeschreven. Onze voetballers hebben heel knap gepresteerd
en sportiviteit stond hoog in het vaandel. Twee teams mogen door naar de
Tilburgse kampioenschappen op het
Cruijff Court. Wij zijn trots op al onze
voetballers.

Eurekaklas
De Eurekaklas op OBS de Blaak draait
nu al een aantal weken. In deze klas

Grebbe 42
5032 RT Tilburg
Tel: 013-4689466
Open dag OBS De Blaak
Graag nodigen wij u en uw kind(eren) uit op onze open
ochtend op dinsdag 22 maart tussen 9.00- 12.00 uur.
Onder het motto ‘samen leren groeien’ kunt u dan een indruk krijgen van onze school in bedrijf.
Mocht u deze ochtend verhinderd zijn, maar toch graag een
kijkje komen nemen, neemt u dan contact op met onze directeur R. Meeuwsen 013-4689466

blz 11

krijgt een aantal leerlingen van de groepen 5-6-7 extra begeleiding bij het ontwikkelen van hun executieve functies
en krijgen ze verrijkende en verdiepende opdrachten aangeboden.
De afgelopen week is het eerste project
sterren en planeten afgerond. De leerlingen hebben ontzettend veel geleerd
en hebben verschillende activiteiten ondernomen.
Ook is er een aantal nieuwe vakken
geïntroduceerd zoals filosofie en creatief denken. Deze vakken zullen vanaf
nu ook vaak een plaats krijgen op het
rooster van de Eurekaklas.
De kinderen zelf zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met hun eigen
leerdoel. Tijdens de evaluatiemomenten
zie je terug dat er bewustwording begint
te komen en dat sommige kinderen al
grote stappen hebben gezet in het bereiken van dit gestelde doel. Ook deze
doelen zullen de komende periode geëvalueerd en bijgesteld worden.

zaterdag 7 en zondag 8 mei de vreemdelingen herbergen en
zaterdag 11 en zondag 12 juni de zieken verzorgen.
Meditatieve wandeling
Zaterdag 27 februari houden we een meditatieve wandeling
door de wijk. We vertrekken om 9.00 uur 's ochtends van het
kerkplein van de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Halverwege houden we op een mooie plek halt voor een gezellig
moment met een kopje koffie. Onderweg lezen we op verschillende momenten een psalm of een gedicht of houden
een moment stilte. Wandelen is vooral een goede manier om
het leven met elkaar te delen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Eenieder is van harte uitgenodigd.

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)
Petrus & Paulusprogramma Werken van Barmhartigheid
Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, ik had dorst en
gij hebt Mij te drinken gegeven, ik was vreemdeling en gij hebt
Mij opgenomen, ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, ik was
ziek en gij hebt Mij bezocht, ik zat in de gevangenis en gij zijt
tot Mij gekomen. (Matteüs 25, 35-36)
Op 8 december 2015 is het door onze Paus aangekondigde
Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid gestart.
Het Buitengewoon Jubileumjaar sluit op 20 november 2016.
Het Petrus en Paulus Programma wil in het kader van dit bijzonder jaar samen met de andere locaties van onze parochie
De Goede Herder iedere maand aandacht besteden aan één
van de zeven werken van Barmhartigheid. In de afgelopen
twee maanden hebben we al twee Werken van Barmhartigheid behandeld. Voor de komende maanden ziet het programma er als volgt uit:
Februari:
De naakten kleden
Maart:
De dorstigen laven
April:
De doden begraven
Mei:
De vreemdelingen herbergen
Juni:
De zieken verzorgen
In het kader van het werk 'De naakten kleden' wordt er in februari in de kerk voor en na de vieringen van 13/14 en 20/21
februari kleding ingezameld voor het goede doel.
In Maart gaat het om het werk 'De dorstigen laven'. Dan wordt
er een vastenproject gehouden rond Waterputten in Kenia
door de Fraters van Tilburg.

Film en Levensbeschouwing
In samenwerking met Cinecitta wordt er weer een filmcyclus
georganiseerd rond het thema Film en Levensbeschouwing.
De films worden bij toerbeurt gedraaid in Cinecitta en in de
Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk. Op het programma
staat de 10-delige serie DEKALOG van de vermaarde uit
Warschau afkomstige regisseur Krzysztof Kieślowski. 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 personages. Elke filmvoorstelling wordt ingeleid door Leo van der
Tuin en wordt gevolgd door een korte nabespreking.
De laatste vier geboden zullen op 17 februari en 9 maart aan
de orde komen:
Woensdag 17 februari, 19.00 uur, onze kerk,
VII.
Gij zult niet stelen - Wat, als je vermeende zusje je
eigen kind is?
VIII.
Gij zult geen valse getuigenissen afleggen - In
welke context is het spreken van de waarheid
gerechtvaardigd?
Woensdag 9 maart, 19.00 uur, Cinecitta,
IX.
Gij zult niet de vrouw van uw buurman begeren Sommige dingen kunnen niet gezegd worden.
X.
Begeer niets dat van uw naaste is. - Rijkdom voor
elke prijs?
Entree: € 9 (in Cinecitta) en € 5 (in onze kerk).
Kaarten voor Cinecitta zijn te koop via www.cinecitta.nl of
aan de kassa (dagelijks vanaf 13.30 uur).

Vespers en eucharistie van Barmhartigheid
Op de vooravond van de 2e zondag en op de 2e zondag van
de maand wordt er aandacht gegeven aan het werk van de
maand dat in het kader van het buitengewoon Heilig Jaar van
de Barmhartigheid “aan de beurt” is. Tijdens de vespers in de
vorm van een meditatie, en tijdens de eucharistieviering op
zondag tijdens de overweging.
zaterdag 13 en zondag 14 februari de naakten kleden,
zaterdag 12 en zondag 13 maart de dorstigen laven,
zaterdag 9 en zondag 10 april de doden begraven,
blz 12

Schoolkeuze
Jana – brugklasleerling op het Mill-Hillcollege
vriendinnen op school. De meeste lessen zijn gezellig hier. Muziek en LO
(gym) zijn mijn favoriete vakken. Ik
sport graag en ben graag in beweging,
daarom vind ik gym zo leuk. Bij muziek
leer je nieuwe dingen, zoals keyboard
spelen en noten lezen. Geschiedenis
vind ik ook een leuk vak. In het begin
vond ik het een beetje saai, maar het
wordt steeds interessanter. Onze docent legt goed uit en soms kijken we
stukjes film om dingen beter te snappen. De leraren op het Mill-Hill zijn aardig. Ze leggen duidelijk uit en soms
maakt een leraar een leuke grap. Als je
iets niet snapt, steek je je vinger op en
komt een docent om jou te helpen. Ze
vertellen je dan wat je moet doen of
geven bijvoorbeeld een oefensom op bij
wiskunde, zodat je het beter begrijpt.

Jana van Dueren den Hollander zit in
klas B1A van het Mill-Hillcollege.
‘Toen ik een rondleiding had gekregen bij de Open Avond, vond ik dit
een leuke school. Ik had een fijn gevoel bij de school, het Mill-Hill is niet
zo groot. Ook kende ik een paar leerlingen die naar deze school gingen. Ik
ben blij dat ik de keuze voor het MillHillcollege heb gemaakt, want ik vind
het leuk. Ik heb een leuke klas en veel

Een dag op de middelbare school is
druk en gezellig! Het is fijn dat er kluisjes zijn op school, zodat je niet steeds
met alle boeken hoeft rond te lopen.
Een verschil met de basisschool is dat
je een vast rooster hebt en steeds naar
een ander lokaal gaat bij de leswisseling. Op de basisschool aten we altijd in
de klas, nu lunch je in het Atrium of buiten, dat vind ik veel leuker.
Iedere brugklas heeft ook een mentor.
Als er iets gebeurt, dan kun je naar ze
toe om erover te praten, dat is fijn. Er
zijn ook leerlingmentoren die hebben
verteld over hoe alles gaat op de middelbare school en soms komen helpen

bij activiteiten met de klas.
Met het huiswerk gaat het goed. Ik ben
ongeveer één tot anderhalf uur per dag
thuis bezig. Eerst vond ik het plannen
wel lastig, maar nu gaat dat goed. Ik
heb geleerd om alles in mijn agenda te
schrijven en op tijd te beginnen met
leren als ik een toets heb. In de mentorlessen heb ik geleerd om te plannen en
soms helpen mijn ouders hier ook bij.
Een paar keer per jaar heb je een toetsweek. Ik vind de toetsweek wel fijn,
want je hebt alleen maar toetsen en
weinig anders aan je hoofd. Je bent
vroeg uit en hebt dan tijd om te leren,
maar ook nog genoeg tijd om even
pauze te nemen.
We hebben ook een activiteitenweek
gehad met allemaal leuke dingen, zoals
een schoolfeest, zwemmen met de
brugklas en een verkeersproject. Ons
Glazen Huis net voor de kerstvakantie
vond ik ook erg leuk! Ik heb cupcakes
gebakken om geld op te halen voor het
goede doel en bij Ons Glazen Huis zijn
we op school in een spookhuis geweest.
Als je in groep 8 zit, zou ik voor het MillHillcollege kiezen omdat het een leuke
school is. De lessen zijn leuk en de
school is dichtbij. Kom gewoon kijken
bij de Open Avond of loop eens een
lesje mee bij de themamiddagen!’

Glazen Huis Mill-Hillcollege levert € 7.531,17 op voor de derde wereld
Leerlingen van het Mill-Hillcollege
zijn druk in de weer geweest met
geld inzamelen voor de derde wereld
met Ons Glazen Huis. Er is € 7.531,17
euro opgehaald voor de Blessed Damiaanschool in Uganda.
De leerlingen hebben geld bij elkaar ge-

sprokkeld met allerlei verschillende acties rondom Ons Glazen Huis van het
Mill-Hillcollege. Bijvoorbeeld met het
maken van kerstkaarten, een kerstontbijt, een hardloopevenement, masterclasses, een kerstmarktje en met
Moonlight Shopping in Goirle.
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Ons Glazen Huis is op vrijdagochtend
18 december 2015 om 8.30 uur gesloten en de opbrengst van alle inzamelingsacties was € 7.531,17-. Op
vrijdagochtend vond er vervolgens een
kerstviering plaats op het Mill-Hillcollege.
Net als vorig jaar gaat het geld van de
kerstactie naar de Blessed Damianschool in Masindi, Uganda; een internaat
waarin een basisschool en een middelbare school gevestigd zijn. Deze school
biedt onderdak en onderwijs voor kinderen die gevlucht zijn uit Zuid-Sudan,
vanwege de burgeroorlog die daar
lange tijd dood en verderf heeft gezaaid. In de afgelopen maanden zijn er
veel zonnepanelen geplaatst in de Damiaanschool, dankzij de opbrengst van
de kerstactie 2014. Ook dit jaar wil de
school in Uganda de opbrengst van de
kerstactie besteden aan zonnepanelen.

De Vriendschapsbank floreert
200e aanmelding Vriendschapsbank
Vorig jaar oktober berichtten we u over
de 100e aanmelding bij de Vriendschapsbank, een initiatief van ContourdeTwern om 50-plussers met elkaar in
contact te brengen. Bijna een jaar
verder kunnen we met trots melden dat
er al 200 leden zijn. Sinds de start in januari 2014 heeft sociaal werker Annemarie Vermeulen al vele bemiddelingen
tot stand gebracht.
Medewerkers nemen echt de tijd
Het unieke van de Vriendschapsbank is
dat de medewerkers de tijd nemen om
de deelnemers te leren kennen: iedereen krijgt een huisbezoek of een gesprek in het wijkgebouw, interesses en
hobby’s worden besproken en vervolgens wordt gezocht naar een geschikte
match.

boottochtjes en picknicks. Een deelneemster van de spiritualiteitsclub: “Ik
ben zo blij met jullie initiatief! Er is een
wereld voor me open gegaan en ik
besef nu dat ik jaren thuis heb gezeten.
Dat was helemaal niet nodig!.”
Wekelijkse inloop in ‘t Spoor én de
Blaak
Omdat er behoefte is aan regelmatig
contact, is er een wekelijkse inloop: iedere donderdagochtend van 9:45 tot
11:45 uur in wijkcentrum Het Spoor aan
de Schaepmanstraat 36 in Tilburg.
Nieuw is de inloop in de Blaak: in het
sportcafé aan de Grebbe 63 op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur. Deze inloop is voor iedereen, dus ook voor
mensen die nog niet ingeschreven
staan. Iedereen die benieuwd is naar

Initiatieven door deelnemers zelf
Van de deelnemers wordt ook verwacht
dat ze zelf initiatieven nemen. Een aantal doet dit met veel enthousiasme en
organiseert diverse activiteiten voor de
andere leden. Zo zijn inmiddels diverse
clubjes ontstaan, zoals een fiets-, uit
eten- en filmclub. Ook worden er allerlei
leuke activiteiten georganiseerd, zoals

de Vriendschapsbank en haar leden is
van harte welkom.
Nog meer mensen bij elkaar brengen
Annemarie: “De Vriendschapsbank is
volop in ontwikkeling. We proberen de
kwaliteit steeds te verbeteren. Ook zijn
er al 17 vrijwilligers actief en nodigen
we de deelnemers uit om met ons mee
te denken en initiatief te nemen. Ik krijg
er veel energie van om mensen bij elkaar te brengen! 200 aanmeldingen is
fantastisch en de grens is nog lang niet
bereikt!” Iedereen die geïnteresseerd is
in (deelname aan) de Vriendschapsbank kan contact opnemen met Annemarie Vermeulen via tel: 013 542 16
64 of via de mail: annemarievermeulen@contourdetwern.nl.

Inloopochtend van de Vriendschapsbank in Het Spoor
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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg
tel.: 013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

Proost op nieuwe jaar & huldiging voetbalhelden bs de Borne
‘PROOST!’
Op maandag 4 januari hebben we met
alle kinderen van de groepen 1 tot en
met 8 een proost uitgebracht op het
nieuwe jaar! Na een woordje van juf
Monique gingen alle glaasjes de lucht in
en onder een luidkeels: "PROOST!"
hebben de kinderen gezellig met elkaar
genoten van een heerlijk glaasje kinderchampagne!

teams gehuldigd in de aula. ‘De sporthelden van de Borne' hebben het weer
super gedaan en ontvingen hiervoor
van gymjuf Fenna een mooi aandenken! Zo hebben de Borne teams 1, 4 en
8 de Fairplayprijs gewonnen en zijn verschillende teams 1e of 2e geworden in
de poule. Team Borne 10 mag zelfs in
april meespelen met het Cruyff Court
toernooi. Kortom, we zijn super trots op
al deze toppers!!

oma's, ooms, tantes, vrienden en vriendinnen; heel erg bedankt voor jullie fantastische bijdrage aan deze actie!
Dankzij jullie kunnen we onze school nu
enorm gaan verwennen met allerlei materialen voor binnen en buiten. We gaan
er een mooie bestemming voor zoeken!

Geweldig resultaat voor bs de Borne
Jumbo actie ‘sparen voor je school’
Vrijdag 8 januari heeft juf Monique bij
de Jumbo de cheque opgehaald van de
spaaractie. En wat een verrassing want
wat hebben we een ontzettend mooi
bedrag bij elkaar gespaard met z'n
allen! Alle ouders, kinderen, opa's,
Informatieavond en open dag bs de Borne
dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart 2016
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Huldiging voetbalhelden
Van onze school hebben dit jaar 10 (!)
teams meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie. Na de
NieuwjaarsPROOST! hebben we alle

Wij nodigen de ouders van kinderen die binnenkort
vier jaar worden uit om eens te komen kijken op basisschool de Borne.
 Op dinsdag 29 maart 2016 om 20.00 u. organiseren wij voor ouders van 3-jarigen onze jaarlijkse informatieavond.
 Op donderdag 31 maart 2016 staan de deuren van onze school van 09:00 –
12:00 u. open voor u en uw kind(eren) zodat u samen kunt komen kijken naar
onze ‘school in bedrijf’.
U bent van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig.
Bent u niet in de gelegenheid om op een van deze dagen dan kunt u contact met
ons opnemen om een afspraak te maken met onze directeur, mw. Monique Aben,
voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door onze school.
U kunt telefonisch contact opnemen, 013-4675632, of een email sturen naar:
bs.de.borne@xpectprimair.nl.
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Weteringlaan 124
5032 XT Tilburg
www.ozet.nl
info@ozet.nl
013 467 12 65
06 50 601 127

Uw voorzitter Ruud Zuer
van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord
We zijn als wijkraad het jaar 2016 met
een lach begonnen. We hebben genoten van 15 groepen Driekoningen die
optraden op 6 januari, onder leiding van
Hanny de Kort. Een geweldige happening waar zeker 80 ouders, opa’s en
oma’s ook van hebben genoten.
Elders in dit blad kunt u er meer over
lezen en ook de foto’s zijn te bezichtigen via de site www.wijkraaddeblaak.nl
Een mooie start van 2016, helaas wel
met schade door vuurwerk (jammer).
Mogelijk bent u ook bij de nieuwjaarsreceptie geweest op zondag 17 januari.
De wijkraad heeft bewust gekozen om
dit wat later in de maand te doen, nadat
de meeste recepties zijn geweest.
Als bestuur zijn we ons aan het voorbereiden voor de bewonersvergadering
die op woensdag 24 februari zal plaats
vinden. We gaan u dan in ieder geval
informeren over het Stadsbos 013 en
over alle zaken uw wijk aangaande. De
agenda treft u elders in dit blad aan.
Een wijkraad heeft een bestuur waarvan de leden maximaal 2 maal 3 jaar
mogen besturen, daarna dienen ze volgens de statuten af te treden. Daarom
is de wijkraad constant op zoek naar
nieuwe bestuursleden en dan zien we
dat onze bewoners in de leeftijd tussen
20 en 50 jaar steeds ontbreken in het
bestuur, ook de dames missen we hier.
Reden waarom ik een dringend beroep
doe op deze groep bewoners om zich
aan te melden voor een vrijblijvend gesprek met één van onze bestuursleden.
Neem contact op met uw voorzitter
onder telefoonnummer 013-5901101, of
stuur een mail aan secretariaat@wijkraaddeblaak.nl en dan zullen we een

afspraak maken.
Uw voorzitter mag na deze bewonersvergadering nog 1 jaar zijn functie vervullen en doet dat dan ook met plezier,
daarna is er plaats voor een nieuwe
voorzitter. Denkt u “dat trekt mij wel”
stap dan in februari in het bestuur om
een jaar lang in te werken.
Het bestuur wil de activiteiten van de
wijkraad meer en beter uitdragen, zowel
d.m.v. de nieuwsbrief, de website maar
ook in de weekbladen, daarvoor is ondersteuning nodig van een persoon die
dat graag doet of het nu reeds beroepsmatig uitvoert. Door goed samen te
werken willen we de tijd die van het bestuur gevraagd wordt zoveel mogelijk
beperken en door mee te doen helpt u
ons.
De wijkraad is met haar adviseurs en
ambassadeurs, maar ook met de gemeente en de ondersteunende diensten
voor de zorg tot afspraken gekomen om
onze bewoners nader te informeren
over de WMO. De eerste stap is een
bijeenkomst voor alle bewoners die nadenken over hun toekomst als het gaat
over de zorg aan huis en eventuele
aanpassingen aan de woning. Elders in
dit blad leest u er meer over.
Ditmaal een wat korter woord van uw
voorzitter omdat ook de agenda van de
bewonersvergadering uw aandacht
vraagt.
Een groet en graag ontmoet ik u op
WOENSDAG 24 FEBRUARI, AANVANG 19.30 UUR OP DE BEWONERSVERGADERING IN DE
HOFSTEDE.
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Kerstbrunch 15 december 2015
In de Blaak zijn er nogal wat mogelijkheden om elkaar in groepsverband te ontmoeten.
Denk aan de koffieochtend op dinsdag, wandelen en fietsen, de gezamenlijke barbecue en natuurlijk ook
de kerstbrunch.
Die vond plaats op 15 december, trok
52 deelnemers en was weer heel gezellig. Bij de Hofstede kon je eigenlijk het
beste eerst even langs de kerststal buiten lopen om die eens goed te bekijken.
Wat is alles tot in detail goed verzorgd!
Het opbouwen gebeurt elk jaar door
vrijwilligers op leeftijd, geholpen door 6
leden van de Scouting. Als extra aanwinst stond er een kerstboom die nog
jaren mee kan, gedoneerd door een
gezin uit onze wijk en mooi versierd.
Binnen hoorden we al de klanken van
het duo Rob en Kelly Grosveld, die ons
tijdens de bijeenkomst nostalgische
liedjes brachten.
Al gauw stonden soep en heerlijk belegde broodjes op tafel en ging onze
aandacht daarnaar uit.
Na afloop dankte Ruud Zuer, voorzitter
van de wijkraad, alle vrijwilligers die
aan het slagen van de bijeenkomst
hadden bijgedragen. En niet alleen Jet,
maar ook "stille kracht" Ans van de Hofstede werden bedankt voor hun goede
zorgen en kregen een bloemetje overhandigd.
In zijn toespraak bedankte Ruud Zuer
ook Jenny en Ko Schaaders voor al
hun werk en overhandigde hen een fles
wijn.

UITNODIGING BEWONERSVERGADERING
De jaarlijkse bewonersvergadering van Stichting Wijkraad De Blaak (bestemd voor alle bewoners van de wijk) is dit jaar op
woensdag 24 februari 2016 in Hofstede De Blaak.
De zaal is open vanaf 19.00 uur (met koffie). De bijeenkomst vangt aan om 19.30 uur.
Voorafgaande aan de vergadering wordt een presentatie gegeven over het onderwerp “STADSBOS 013”. Met
toelichting over toekomstige plannen in ons uitgebreide bosgebied en de mogelijkheden die u heeft om daar invloed op uit te oefenen. De presentatie wordt verzorgd door de heer Paul van Hoesel van de gemeente Tilburg.
Verder zal de heer Leon van Haaren een toelichting geven over het bosonderhoud dat door de gemeente is uitbesteed aan de firma Weijtmans uit Udenhout.
De agenda voor de vergadering (na de presentatie) luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling samenvatting van de bewonersvergadering van 25 februari 2015
Algemeen jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2015 (rapport van kascontrolecommissie)
Begroting 2016
Beleidsplan van de Wijkraad
Activiteiten vanuit de “werkgroep Duurzame Energie”
Activiteiten ten aanzien van zorg en welzijn
Veiligheid in onze wijk
Samenstelling bestuur en (her)verkiezing (zittende) leden:
a.
Onze secretaris Jan Willem Wijsman voelt zich, vanwege zijn andere werkzaamheden, verplicht zijn taak
te beëindigen.
b.
Het bestuurslid Peter van der Bijl zal de functie van secretaris gaan vervullen.
c.
Om de “lasten” in het bestuur te delen en ook om voor de toekomst een zekere continuïteit te waarborgen
dient het bestuur te worden uitgebreid. De statuten kennen wel een minimum (5) maar niet een maximum
aantal bestuursleden.
We zoeken een enthousiaste wijkbewoonster of wijkbewoner die ons kan ondersteunen in de
communicatie voor de nieuwsbrief maar ook voor artikelen in het Wijkblad.
Daarnaast mag onze huidige voorzitter, statutair, nog 1 jaar aanblijven en dient daarna vervangen te
worden. We zouden gelukkig zijn met nog een bestuurslid dat na 1 jaar meedraaien deze functie wil en kan
overnemen. Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kan zich voor de vergadering melden bij de
voorzitter (Ruud Zuer, tel. 5901101) of via het mailadres secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag

N.B. Agendastukken zijn te raadplegen via de site van de Wijkraad (www.wijkraaddeblaak.nl) en zijn tevens ter vergadering
op papier beschikbaar.
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen.
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Nieuws uit de Kaaistoep
Zoals velen van u vast wel weten ligt er
tegen de Blaak een geweldig mooi natuurgebied: De Kaaistoep. Oorspronkelijk was dit het gebied met graslanden
langs de A58. Maar steeds vaker worden hiermee ook de omliggende stukken bos en natuur bedoeld. Al vanaf
1994 is de Tilburgsche WaterleidingMaatschappij en later TWM Gronden
actief bezig met natuurbeheer. In 2016
zullen we in elke editie van het Wijkblad
de Blaak een kijkje geven achter de
schermen in een reeks artikelen. U zult
kunnen lezen over de bijzondere dieren plantensoorten, het uitgebreide onderzoek en het beheer. We willen u
graag vertellen waarom De Kaaistoep
een schitterend natuurgebied is om
trots op te zijn. Het eerste artikel gaat
over het onderzoek wat gedaan wordt
naar de vogels in de terreinen.

Vogels in de Kaaistoep Ben Akkermans
Als bewoner van de Blaak heeft u ons
vast weleens zien lopen, gewapend
met verrekijker en notitieblok, in of rond

de weilanden van Blaak West of in de
rest van De Kaaistoep.
Wij zijn leden van de vogelwerkgroep
van de KNNV (Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging)Tilburg en
vormen een groep van een achttal personen die met een regelmaat van vier
maal per maand, sinds 1996, een vogeltelling houden in De Kaaistoep. Doel
van onze tellingen is het krijgen van inzicht in de veranderingen van de vogelstand in een veranderend landschap.
Iedere drie jaar wordt een deel van het
gebied onderzocht op de aanwezige vogels. In 2015 hadden wij deelgebied
“Blaak West” als onderzoeksgebied.
Sinds TWM Gronden het gebied als natuurgebied is gaan beheren, verandert
het terrein voortdurend. In 1996 was er
sprake van een verruigend weidegebied
met enige bebouwing binnen de gebiedsgrenzen. Houtsingels en struiken
waren nog erg gering van oppervlakte.
Verder was er een maïsakker in particulier gebruik. Anno 2016 is de situatie
drastisch veranderd. De maïsakker en
de bebouwing zijn verdwenen, terwijl de
houtsingels en verbraamde struik-par-
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tijen aanzienlijk in omvang zijn toegenomen. Van een open gebied met wat
landschapselementen is nu geen
sprake meer. De sterke toename van
de hoeveelheid ruigte en struweel in
het terrein maakt dat er grote veranderingen zijn waar te nemen in de vogelsoorten en aantallen die voor kortere of
langere termijn in het gebied verblijven.
Zo is een weidevogel als de Kievit, (in
1996 nog broedvogel) nagenoeg niet
meer in het terrein te bespeuren (in
1996, 1999, en 2009 aantallen respectievelijk van 77, 23, 1). Daarentegen
zijn de waarnemingen van de Grasmus
explosief gestegen (aantallen respectievelijk van 22, via 54 tot 104).
De Grasmus is een typische vogel van
lage doornige struiken en dichte kruidenvegetaties. Naast de Grasmus profiteren in Blaak West ook soorten als
Zwartkop, Tuinfluiter, Boompieper en
Bosrietzanger van de veranderende biotoop. Boompieper en Bosrietzanger
waren in 1996 zelfs afwezig in het gebied. In 2015 zijn ze in de broedtijd regelmatig waargenomen. Ook voor
algemene soorten zoals Koolmees,

Pimpelmees, Roodborst, Winterkoning,
Merel en Vink veroorzaakt de toename
van het struweel een duidelijke verhoging van het aantal waargenomen vogels.
De verslagen van onze tellingen worden gepubliceerd op de website van de
KNNV Afdeling Tilburg
(http://www.knnv.nl/afdelingtilburg/kaaistoep)

om de Buizerd eens lekker te gaan pesten, wat ze dan op een gegeven moment ook gaan doen als deze
miauwend boven het weiland cirkelt.
Voor veel vogels begint nu al de trek
naar het zuiden. Straks komen onze
wintergasten weer terug in De Kaaistoep. Wij kijken er al gespannen naar
uit.

Wilt u meer weten over de De Kaaistoep? Volg ons dan ook op:
https://www.facebook.com/kaaistoepTWM (Inloggen is niet nodig om de
pagina te kunnen zien!)

Uit het dagboek:
17 augustus: vanmorgen heb ik weer
een ronde gelopen in Blaak west. Wat
aanvankelijk leek op een saaie dag
met weinig vogels, veranderde in mooie
waarnemingen van Grauwe vliegenvangers die op zweefvliegen jagen rond
het Jacobskruiskruid. Deze vogelsoort
wordt in Blaak West eigenlijk alleen
maar gezien als de vogels zich groeperen voor de trek naar het zuiden. Een
van de leuke vogelsoorten in de Kaaistoep is de fraai gekleurde Roodborsttapuit (foto). Deze morgen zaten er drie
paar ouders met hun jongen te pronken
op de dode bomen die in het weiland
liggen. Ook zij bereiden zich voor op de
trek naar het zuiden. Vanaf volgende
maand zullen we ze helaas moeten
missen tijdens onze tellingen. De vaste
bewoners zijn de Zwarte kraaien zij roepen vanaf hoge posten naar elkaar,
misschien wel een oproep naar elkaar
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Puppybescherming
Joep Voogt, HTC De Wolf
Socialisatie van pups is essentieel maar
pas op voor de onverwachte gevaren
die om de hoek loeren. Socialisatie
houdt in dat pups het vermogen hebben
zich aan te passen aan alle levende
wezens in hun omgeving. Gewenning
(habituatie) houdt in dat een pup zich
kan aanpassen aan alledaagse zaken
zoals, beelden , geluid, aanraken en
voorwerpen. Gebeurt het socialiseren
en gewennen niet op de juiste manier
dan zal de pup dit de rest van zijn leven
meedragen. Socialisatie is een woord
dat bijna door iedereen gebruikt wordt
met betrekking tot puppies. Maar gefocust als we zijn om onze pups vertrouwd te laten raken met de grote
buitenwereld, zien we gemakkelijk de risico’s maar ook de voordelen over het
hoofd wanneer we met onze pups naar
buiten gaan. Echter, bij risico’s denken
we gelijk aan een aanval door een andere hond of het oplopen van een enge
ziekte. Maar er is meer. Er zijn meer
verraderlijke risico’s die als heel normaal worden ervaren dan u misschien
denkt. En u als “puppybeschermer” zult
voor die risico’s op uw hoede moeten
zijn.
1. “De overweldigende puppy-bewonderaar”:
Daar loop je, met je pup op de grond of
in je armen. En ineens, uit het niets,
buigt iemand zich over je pup. Sommige gevoelige / angstige pups kunnen
hierdoor echt van streek raken. Die ongevraagde “liefdevolle” handen die plotseling hun kopje vastpakken kunnen
een levenslange angst veroorzaken.
Pups kunnen op dit intense contact op
verschillende manieren reageren. Ze
kunnen bijten naar de neus van de
vooroverleunende persoon. Ze kunnen
proberen te vluchten, maar dat kan niet
want ze zijn aangelijnd. Of ze kunnen
zich proberen te verstoppen in de
armen van de eigenaar of achter de
benen gaan staan. Dit kan bij de begroetende persoon ook een tegenovergesteld effect hebben. De begroetende
persoon zal het proberen goed te
maken door het bange pupje op zijn
gemak te stellen door het nog meer aan
te willen raken in plaats van minder. En
zo de situatie alleen maar te verergeren. Als zo’n begroeting bijvoorbeeld bij
de dierenarts plaats vindt dan kunt u
zich voorstellen dat er een levenslange
negatie associatie ontstaat met deze
omgeving. Mijn advies met een verlegen / angstige pup om de eerste be-

groetingen plaats te laten vinden door
mensen die al meer ervaring hebben
met pups. Mensen die bereid zijn om te
wachten tot de pup uit zichzelf naar hen
toekomt in plaats van zich op de pup te
“storten”. Op die manier kan de pup
zelfvertrouwen opbouwen rond mensen
en wordt hij niet zomaar in het diepe
gegooid.
2. “Het laat de pup zien wie de baas
is type”:
Een puppyeigenaar gaat naar de dierenarts voor de tweede vaccinatie en
een algehele check up. De pup ondergaat alles lijdzaam totdat de dierenarts
het gebit wil controleren. De pup verzet
zich hevig bij het openen van het bekje.
Hierop krijgt de eigenaar een les in dominantie en hoe belangrijk het is om de
pup te laten weten wie de baas is. In
een vijf minuten sessie heeft de arts teweeg gebracht dat de pup gaat grommen en bijten uit verdediging terwijl hij /
zij stond te worstelen om het bekje
open te krijgen. Geen perfecte start bij
de dierenarts. Laat me vooropstellen
dat ik niet op dierenartsen afgeef. Maar
wel op iedereen die vindt dat een pup
alles maar zonder protest moet ondergaan. En dit blijft niet beperkt tot lichaamshandelingen. Vrienden die
onlangs een Border Collie pup kochten,
kregen bij de kassa in de supermarkt
waar ze de pup mee naar toegenomen
hadden, ongevraagd advies over zindelijkheidstraining. “Als hij binnen plast of
poept dan moet je hem er maar goed
met zijn neus doorheen halen”. En “Is
het een reutje?, dan zou ik hem maar
gelijk laten blijken wie de baas is door
hem op zijn rug te gooien”. Gelukkig
voor de pup weten onze vrienden beter.
Het lijkt wel of iedereen zich een expert
op hondengebied mag noemen. En dit
leidt vaak tot vreselijke adviezen hoewel ze vaak met de beste bedoelingen
gegeven worden. Is er een middel
tegen deze zelfbenoemde expert of
professionals met achterhaalde
ideeën? Ja, uw gezond verstand!
Mocht u adviezen krijgen zoals hierboven, hoor ze aan en doe er niets mee.
De socialisatieperiode is een kritieke
fase in het leven van uw pup en u bent
zijn beschermer. Laat u niet overdonderen door een goedbedoelend persoon
maar volg uw eigen instinct en creëer
geen problemen.
3. “Het wil alleen maar spelen type
hond”:
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- De veel grotere volwassen hond die
het puppy alleen maar omvergooit, platwalst, of de lucht in gooit zoals een
orka een zeehond. De interactie gaat
zo snel en is nauwelijks te volgen. De
volwassen hond is veel groter dan de
pup en veel onstuimiger. Maar hij is niet
agressief, dus is er niets aan de hand,
of toch wel? Wel degelijk. Goed spel
gaat gepaard met sociale spelregels.
Pups socialiseren het best met leeftijdgenootjes. Hierbij ook rekening houdend met het formaat. (Boxer of
Labrador pup laat je niet spelen met
een Chihuahua pup)
- Als dit niet goed begeleid wordt dan
krijg je angstige honden die zich gaan
verdedigen t.o.v. van alles en iedereen
en moet er al vroeg gedragsmodificatie
toegepast worden terwijl dat voorkomen
had kunnen worden. En dat is geen socialisatie. Pups kunnen zelfs al een
“bully” tactiek toe gaan passen om zichzelf in veiligheid te brengen. Dat zijn
geen ideale levenslessen voor een pup.
- Pups hoeven niet in contact te komen
met iedere volwassen hond die ze tegenkomen; je weet ook niet wat voor
vlees je in de kuip hebt (risico)
- Ze hoeven evenmin in contact te
komen met iedere persoon op straat
- Deze contacten moeten ze “verdienen”: alleen contact als ze de ander
rustig benaderen en niet als een ongeleid projectiel! Dit geldt voor iedereen
die ze ontmoeten.
- We hoeven ze niet in de watten te leggen maar ze moeten naar buiten en genieten van een groot aantal ervaringen
gedurende die vroege 16 weken om sociaal vertrouwen te krijgen, om strategieën te ontwikkelen om de grote
wereld tegemoet te treden en om een
gezond niveau van stress-immunisatie
te ontwikkelen. Het is aan ons als eigenaren om ze daarin te begeleiden en te
beschermen.
- Gaat u naar een hondenschool waar
alle pups aan het eind van een les los
gelaten worden om te mogen spelen
met elkaar, pas dan op en laat uw pup
hier niet aan deelnemen. Ook niet
onder het mom van “Hij moet er maar
aan wennen”. Uw pup went hier nooit
aan. Of hij leert andere pups plat te
walsen, of hij moet iedere keer het onderspit delven. Ga uzelf eens na. Hoe
zou u zich voelen om iedere keer belaagd te worden door een woeste menigte en geen kant uit te kunnen? Zo
voelt uw pup zich ook.

Driekoningen zingen in de wijk weer erg geslaagd
3e prijs: Stach en Raf
Maar natuurlijk kregen alle koningen
nog een snoepzak, want iedereen had
zo goed gezongen.
Ik wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft bij de voorbereiding en het
klaarzetten van de ruimte in de Hofstede en de fotograaf René.
En natuurlijk een woord van dank aan
onze sponsoren: Wijkraad de Blaak,
Jumbo, Cafetaria Snitz,
Bloem en Meer en de Hofstede.
Alle koningen kwamen rond 5 uur
binnen om zich in te schrijven, maar
daarna gingen ze meteen buiten bij
de Blaak-kerststal op de foto. Onze
vaste fotograaf René zette alle koningen weer mooi op de foto.
De koningen moesten evenals alle ouders, grootouders en al het andere publiek nog even wachten voordat we
echt begonnen, want….. Er kwamen
weer veel koningen dit jaar. Rond
kwart over 5 waren de meesten binnen.
De kinderen zaten gezellig bij elkaar op
de grond en ook de volwassenen vonden een goed plaatsje op stoelen of
bleven staan om alles goed te kunnen
zien. Om de beurt werden de groepjes
koningen aangekondigd door Hanny de
Kort. Wat is het toch knap dat alle koningen dan door de microfoon voor al
die kinderen en grote mensen durven te
zingen, want het is toch best spannend
om op te treden voor zoveel mensen.
We hebben bekende, minder bekende
én zelfs een zelfgemaakte kerst-rap gehoord. Er waren hele mooie verklede
koningen met sterren (die jammer ge-

Nieuwsgierig en benieuwd geworden?
Kijk voor de sfeerfoto’s op de site van
de wijkraad (www.wijkraaddeblaak.nl) of
van dit wijkblad (www.deblaak.nl).
Tot volgend jaar!! Hanny de Kort

noeg niet aangestoken mochten worden), koningen met lampionnen en zelfgemaakte lampjes en zelfs een koning
uit België. Er waren ook kinderen die
verkleed waren als dier!
De vier ”bekende” juryleden: Juffrouw
Eveline, meneer Robin, Thijs ( KVW) en
Sabine (wijkbewoonster) waren erg
onder de indruk. Zij spraken lovende
woorden. En het publiek bleef maar applaudisseren.
Terwijl de juryleden aan het beraadslagen waren, kreeg iedereen een glaasje
ranja en een eierkoek. In die koek kon
een boon zitten….. En wie de boon in
de koek had, kreeg een prijsje. De
spanning straalde soms van de gezichtjes af, terwijl ze heel voorzichtig hapten.
De koningen hadden het de jury wel
heel moeilijk gemaakt. Ze bleven heel
lang weg…. We gingen ze roepen… We
hebben zelfs heeeel langzaam tot 20
geteld en weer terug naar 0. Pffffffffff.
En….. Toen werden toch eindelijk de 3
winnaars bekend gemaakt. Proficiat!!!!!!
1e prijs: Fijke, Janne en Suus
2e prijs: Pim en Lotje
Advertentie
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Tilburger steunt Hartstichting met autobiografisch boek
In 2010 verloor Tilburger Henry van
Gorp plotseling zijn vrouw Anita, zonder
afscheid van haar te kunnen nemen.
Van het ene op het andere moment
stond zijn wereld op zijn kop. In het
boek "Laatste Zoen" beschrijft Henry
hoe hij en zijn tienerzonen hun leven
langzaamaan weer oppakten.

Steun met uw aankoop de Hartstichting!
Anita stierf aan een aneurysma in de
hersenen. Daarom doneert Henry € 10,per verkocht boek aan de Hartstichting.
Sinds november 2015 is "Laatste Zoen"
al te koop via de site
www.laatstezoen.nl. En vanaf nu kunt u
het ook kopen bij boekhandel Gianotten-Mutsaers in de Tilburgse Emmapassage.

Henry van Gorp wil met dit boek zijn gestorven vrouw Anita eren. Tegelijk hoopt
hij dat het boek iets kan betekenen voor
andere mensen die een verlies meemaken, of voor hun omgeving.
Al direct na de dood van Anita begon
Henry zijn gedachten en ervaringen kort
op te schrijven. Die notities vormden de
basis voor dit positieve boek, dat hij
schreef onder begeleiding van Ivonne
van Akkeren.
Henry is een echte verteller. Genadeloos en filmisch beschrijft hij momenten
vol pijn, liefde en geluk. Hij neemt je
mee naar gewone gebeurtenissen die
hij door zijn grote verdriet ineens anders
ging ervaren. "Laatste Zoen" vertelt
over de rol van familie en vrienden, en
over de kracht van een gezin dat uiteindelijk weer leerde genieten van het
leven.
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Reacties van lezers voor u:
"Een inspiratiebron. Boeiend en bijzonder om te lezen hoe je opnieuw je weg
kunt vinden na een ingrijpende gebeurtenis." "Je voelt de liefde!" "Dit boek
grijpt je vanaf het eerste moment. Je
wilt het meteen uitlezen... Respect en
bewondering."

Uitvoeringen van de Matthäus Passion BWV 244 van J. S. Bach

Een Passie vol Passie
Dit groots opgezette project met bijna
100 uitvoerenden is een samenwerking
tussen de afdeling Cantiqua Concert
van Gemengd Koor Cantiqua, FBach
Koor en Orkest, Stichting Bachcantates
Tilburg.
Deze Matthäus Passion is opnieuw geprogrammeerd, omdat de uitvoeringen
vorig jaar in Tilburg en Den Bosch een
groot succes waren, zowel artistiek als
wat betreft het aantal luisteraars. En de
reacties na afloop waren overweldigend.

in Theater aan de Parade Den Bosch,
aanvang 19.30 uur. De tweede uitvoering is op vrijdag 25 maart 2016 in Concertzaal Tilburg, aanvang 19.30 uur.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij:
Theater aan de Parade Den Bosch €
27,50
www.theateraandeparade.nl
aan de kassa: Parade 23 Den Bosch
telefonisch: 0900 337 27 23

De samenwerking met de andere partners ligt voor de hand, want Arjan van
Baest is dirigent van Cantiqua Concert,
geeft leiding aan FBach Koor en orkest
en is artistiek leider van de Stichting
Bachcantates Tilburg.
De vocale solisten zijn Peter Vos tenor
(Evangelist), Frank Hermans bas
(Christus), Rianne Wilbers sopraan,
Gabriëlle Nijhuis alt, Gert-Jan Verbueken tenor (aria's) en Marcel van Dieren
bas (aria's).
De eerste uitvoering van deze Matthäus
Passion is op donderdag 24 maart 2016

Concertzaal Tilburg € 27,75
www.concertzaaltilburg.nl
aan de kassa: Louis Bouwmeesterplein
1 Tilburg
telefonisch: 013 543 22 20

!

!
!
!
!

OPEN AVOND
AVON
A
VOND

Uw huis verbouwen?!!

maandag 22 fe
februari
ebruari 2016
van 17
17.30-21.00
30-21 00
0 uur #Mill
#Mill-hillcollege
hillcollege

Heeft u concrete
Heeft
concrete b
bouwplannen?
o uw pla nn en? W
Wijij d
denken
enken me
mee
eh
hoe
oe
w
e uw
uw iideeën
deeën iin
np
raktijk ku
u nne n b
rengen.!
we
praktijk
kunnen
brengen.!

!

Met me
Met
meer
er d
dan
an 20 jaar ervaring
aring iin
n het
het ve
vervangen
rvangen va
vvan
n
o
ude ko
zijnen ttot
ot h
et b
ouwen va
ne
en co
mplete
oude
kozijnen
het
bouwen
van
een
complete
w
oning, st
a an w
raag b
woning,
staan
wijij u g
graag
bijij

Themamiddagen:
The

Wilt u vr
vrijblijvend
rijblijvend u
uw
w
bouwplannen
l
b
bespreken?
k ?

woensdag 13 januari 2016
woensdag 03 februari
februari 2016
vvan
an 14.30
14.30 tot 16.30 uur

www.mill-hillcollege.nl
www.
mill-hillcollege.nl

Neem
N
e em d
dan
an co
contact
ntact o
op
p vi
via
a iinfo@bastianen.nl,
nfo@bastianen.nl, of
of bel
bel o
ons
ns
16474232
6474232!
op 06 – 51361297 of: 06 – 16474232!

!

langskomen
op
afspraak
kan
ook
Meibeek
13,
5032
RJJ T
Tilburg,
langsko
s men o
pa
fspraak ka
no
ok Me
M
ibeek 1
3, 5
032 R
ilburg, !
of
op
www.bastianen.nl
of o
p de
de website
website w
ww.basttianen.nl !

!
!blz 23

blz 24

"8 uur overwerken voor het goede doel"
(Vrijdag 18 maart 2016 van 18.00 uur tot 03.00 uur)
Dit evenement is ontstaan vanuit een
groep kunstenaars en creatievelingen genaamd de Nieuwe Garde die
hun talenten graag wilden inzetten
voor goede doelen. Zij organiseerden
een avond waarbij vrijwilligers zich
voor 8 uur buigen over vraagstukken
van de deelnemende partijen. Het belangrijkste is dat deze een non-profit
karakter hebben en zich inzetten
voor een betere leefwereld (zoals
mensen, milieu e.d.). Conny (22 jaar)
werd, voor het wijkblad de Blaak,
geïnterviewd over haar deelname aan
het evenement van 2015.
‘Stichting de Hussein foundation’, is vijf
jaar geleden ontstaan door een tragische gebeurtenis. De beste vriend van
Conny (22 jaar) overleed en dat deed
haar, en een aantal gezamenlijke vrienden, besluiten om de droom van hun
vriend te verwezenlijken door een stichting te starten. Zijn wens was om een
weeshuis te bouwen in Burundi in
Afrika. Na vier jaar actief te zoeken naar
financiën voor de foundation, kwamen
ze er achter dat hun uitstraling een
boost nodig had. Dit was de aanleiding
tot deelname aan het evenement “8 uur
overwerken voor het goede doel”.
De tweede fase noemt Conny het. “We
zaten vast in een visie en we hadden
een nieuwe blik nodig. Het was overigens best eng om deel te nemen aan
het evenement omdat de stichting zo’n
emotionele waarde heeft en we niemand kende, dat voelde erg kwetsbaar.
Het was een zware en emotionele
avond maar ik ben zo ontzettend blij dat
we het gedaan hebben!”.
Wat er veranderd is, is dat de focus van

de stichting verlegd is naar de moeder
van de overleden vriend. Zij draagt nu
zorg voor het weeshuis en daarmee de
droom van haar zoon. Dit geeft een
nieuwe binding voor mensen die de
‘Stichting de Hussein foundation’ nu
leren kennen. Ze zijn op een punt gekomen dat de bouwtekeningen van het
weeshuis af zijn en dat er grond aangekocht is. De stichting richt zich op het
vinden van partners die graag willen ondersteunen bij de bouw van het weeshuis.
Conny zegt dat ze dit jaar als creatieveling wil deelnemen aan “8 uur overwerken voor het goede doel”. “Ik volg
notabene zelf een creatieve opleiding
waarbij ik leer om concepten te schrijven voor bedrijven. En ik heb zelf ervaren hoe het is om door je eigen visie de
bomen in het bos niet meer te zien”

wereld wordt georganiseerd. Om dit te
laten slagen zijn er minstens 30 vrijwilligers nodig en er wordt daarom hard gezocht naar enthousiastelingen om de
goede doelen te helpen. Ook is er nog
vraag naar coaches om de groepen vrijwilligers te begeleiden in het proces.
Aan het einde van de avond worden de
resultaten van de groepen gepresenteerd aan de goede doelen.

Het evenement is uitgegroeid tot een internationaal festijn, waarbij deze avond
gelijktijdig in verschillende steden ter

Groetjes namens Suzanne, Elke, Coen,
Bert en Piet

Voor meer informatie en om je aan te
melden, ga naar
www.nieuwegardetilburg.nl of gebruik
de volgende url om direct naar het aanmeldingsformulier te gaan
http://ow.ly/WV7S6. Bekijk ook de facebook en het evenement via www.facebook.com/nieuwegardetilburg.
Wellicht tot vrijdag 18 maart!
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Expositie:
Tries van der Meulen en Paul Kollau
Van 14 januari tot en met 12 april
2016 exposeren beeldend kunstenaars
Tries van der Meulen en Paul Kollau
bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark.
Tries van der Meulen
Tries is autodidact en schildert graag
portretten van mens en dier. Ze haalt
haar inspiratie meestal uit haar directe
omgeving zoals haar gezin, kleinkinderen en huisdieren. Daarnaast schildert
ze ook portretten in opdracht.
De laatste tijd legt heeft zij haar belangstellingsgebied verlegd en schilldert zij
verstilde plekjes in de natuur.
Paul Kollau
Paul is in 1999 gestart met schilderlessen bij het Duvelhok in Tilburg. Hij heeft
daar 3 jaar lessen gevolgd bij Antony
Mandos. In 2002 stapte hij over naar
Atelier C-3 en volgde lessen bij John
Jongbloed.

Schilderen is voor Paul een intuïtief proces. Hij maakt daarbij gebruik van vele
lagen verf die hij soms weer wegwast of
weer overschildert. In zijn beelden kan
de toeschouwer een enkele keer een figuur ontwaren maar zijn werk is voornamelijk abstract.
Naast het schilderen heeft Paul ook belangstelling voor keramiek. In september 2012 startte hij met een opleiding
keramiek in Arendonk.
Bezoek expositie
Bent u nieuwsgierig naar de werken? U
kunt de expositie gratis bezoeken, van
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00
en 17.00 uur bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark aan de Professor Stoltehof 3, in Tilburg, in de gangen
op de begane grond. Bij de informatiebalie en in de folderbakjes bij de hoofdgang vindt u meer informatie.

Hofstede de Blaak
genomineerd voor
Restaurant Awards
2016
Hofstede de Blaak is net als vorig
jaar genomineerd voor de restaurant
awards 2016 in de categorie Beste
prijs/kwaliteitverhouding. De jury bestond uit de 500 beste chefs van Nederland. Hofstede de Blaak staat met
hun nomiantie tussen een paar grote
namen: De Groene Lantaarn**
(Drenthe), ’t Nonnetje** (Harderwijk),
HMB Restaurant (Rotterdam) en
Amarone* (Rotterdam).
Niet de minste dus. De bekendmaking is op 1 februari, net te laat om in
dit wijkblad mee te nemen.

carnaval in Kruikenstad
Op maandag 8 februari 2016 om 12.45 uur staat de Kruikenviering op de carnavalsagenda. Een bijzonder evenement waar
jong en oud komt genieten van een carnavaleske viering in de Parochiekerk St. Jozef op de Heuvel in Tilburg. Binnen de drukte
van carnaval en alledag, biedt de Kruikenviering in de lijn van tradities een moment van rust en bewust samenzijn.
Black Gospel koor The Inspirational Community Gospel Choir zorgt dit jaar voor een spetterende belevenis aan zang. Tevens is
er volop muziek van de Hofkapel. Onder bezielende leiding van voorganger Karel Loodt maken we ook er dit jaar weer een
mooie groen-oranje viering van en hopen we dat iedereen dit met ons mee komt beleven!
Kaarten Kruikenviering
Het is mogelijk om de kaarten voor de Kruikenviering online te kopen via www.kruikenstadkaarten.nl
Ben er snel bij, want op=op!
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Het eten is klaar.com

Tajine Marocain
Dit recept kreeg ik meer dan 20 jaar geleden van een collega. Ik maakte het en vervolgens verdween het in mijn
map met recepten. En hoewel ik die map regelmatig door kijk bleef dit recept er dus al die tijd in zitten. Hier thuis
zijn ze niet erg van de Noord-Afrikaanse keuken. De kruiden niet, de couscous niet en zéker het lamsvlees niet.
Toch kon ik het na al die tijd eens een keer niet laten om het recept uit de map te halen. Voor mijn gerecht verving
ik het lamsvlees door kip (draai dat gerust terug) en de couscous door rijst (draai ook dat rustig terug). Op de ingrediëntenlijst verder kurkuma, koriander, kaneel en komijn. Waarschijnlijk 20 jaar geleden nog niet maar tegenwoordig zijn al deze kruiden ook hier gemengd verkrijgbaar als Ras-el-hanout. Dat vereenvoudigt het recept
aanzienlijk. En door niet al te royaal met de kruiden om te springen vonden ze het thuis ook lekker. Mét kip en rijst
én met Turks of Marokkaans brood om in de heerlijke saus te doppen.
Ingrediënten
750 gram kippendijen (ontbeend en ontveld) (of 750 gram lamsvlees) in blokjes gesneden;
250 gram gedroogde pruimen;
2 uien;
1 teen knoflook;
100 gram amandelen (gebruik bij voorkeur blanke);
1 el ras-el-hanout;
zwarte peper en zout;
1 el olijfolie;
500 ml groentebouillon;
honing;
400 gram rijst (of couscous);
1 Turks (of Marokkaans) brood.
Bereiding
Was de pruimen en week ze in ruim water. Snipper de ui en de knoflook. Verhit de olijfolie in een tajine of braadpan en schroei de vleesblokjes dicht. Voeg de ui en de knoflook toe en fruit deze even aan voeg ook de ras-el-hanout toe en fruit deze ook mee totdat hij gaat geuren. Giet de bouillon erbij totdat het vlees net onder staat. Vul zo
nodig aan met wat water. Laat het geheel stoven totdat het vlees gaar is (ongeveer 3 kwartier); verwarm, ongeveer
een kwartier voordat het gerecht klaar is een steelpan en doe daar wat eetlepels van het kookvocht in samen met
de geweekte pruimen en de honing. Laat dit stoven tot ze gaar zijn. Verwarm een koekenpan en rooster daarin op
laag vuur de amandelen. Schik, als het gerecht klaar is de pruimen en de amandelen over de vleesschotel en serveer met rijst en brood.
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Gianotten

3UCCESVOL VERKOCHT IN  ³$E "LAAK´

Willem II supports Positief
Voetbalklimaat Tilburg

7IJ WENSEN U ½JNE FEESTDAGEN EN VEEL WOONGENOT

Jordens Peters, aanvoerder van Willem II wordt de
nieuwe ambassadeur van Positief Voetbalklimaat Tilburg
Onder de naam ''Willem II supports Positief Voetbalklimaat
Tilburg'' gaat Willem II zich inzetten voor Positief Voetbalklimaat Tilburg.
Positief Voetbalklimaat Tilburg is een gezamenlijk initiatief van
alle voetbalverenigingen in Tilburg om zich in te zetten voor
meer sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden en
richt zich juist op al het positieve wat er op en rondom de
voetbalvelden gebeurt. Het project organiseert o.a. workshops en clinics''Positief Coachen'' voor trainers en leiders Dit
jaar wordt er gestart met de thema-avonden ''Ouders in de
sport''. Hierbij maken ook de ouders kennis van het gedachtegoed ''Positief Coachen''.

het was weer een zootje bij de containers, foto: Ko Schaaders

7IJ WENSEN U ½JNE FEESTDAGEN
EN VEEL WOONGENOT
7ILT U KOMEND JAAR OOK SUCCESVOL VERKOPEN
.EEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP
)K KOM GRAAG EENS BIJ U LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVEND
VERKOOPADVIES
4OT ZIENS IN DE WIJK
0AUL -OLS

0IUSPLEIN  4ILBURG
INFO MSMAKELAARSNL
TELEFOON  
WWWMSMAKELAARSNL
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Op 12 maart 2016 zal toneelvereniging kabaal van 10.00 uur tot 14.00
uur in het winkelcentrum van de Blaak aanwezig zijn,
om u te verrassen met improvisatietoneel.
Ook zal wellicht een tipje van de sluier worden opgelicht van het stuk
“festen”, dat op 25, 26 en 27 mei van dit jaar zal worden opgevoerd in
Theaters Tilburg.
Kaartjes dáárvoor zijn trouwens nu ook te koop bij Primera!
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Blaakwijzer

In de Blaakwijzer vindt u relevante informatie die voor u van belang kan zijn. Het betreft wijkgerelateerde
verenigingen en stichtingen, wijkactivietiten, scholen, kerken en (para-)medische zorg binnen de wijk.
Indien u denkt ook in aanmerking te komen voor opname in de Blaakwijzer dan kunt u contact opnemen met de redactie, bij
voorkeur via e-mail naar redactie@deblaak.nl. Uiteindelijk beslist de redactie over wel of niet plaatsen en onder welke rubriek.
WIJK-AKTIVITEITEN
stichting wijkblad de blaak
stichting wijkraad de blaak
speeltuincommissie
werkgroep ouderen club ‘92
sportvereniging de blaak
tennisvereniging t.c. de blaak

secr.
secr.
voorz.
secr.
secr.
secr.
aanmelden
secr.

: k. havenaar
: j.w. wijsman
: h. de kort
: f. vergeer
: g. v. schooten
: h. mourik
: e. vermeer
: n. de langen
: k. besems-jacobs

niers 40
reest 5

4634819
4630308
5900011
5900280
4671959
4634038
5436220
8899086
3201010

kindervakantiewerk de blaak
handbalvereniging artemis
carnavalsver. “de blaokpappers”
koor “calliope”
gemengd koor “malkander”
voorz
toneelvereniging “kabaal”
voorz.
volkstuinver. “de kaaistoep”
dahlia- en volkstuinvereniging “flora”
comite behoud waardevol blaakgebied
scoutinggroep dr. moller
zonnebloem
herensociëteit tilburg
secr.
whatsapp-groep de blaak
beh.
duurzame energie de Blaak
voorz

: olga hellings
: h. van roosmalen
: h. kalkman
: h. verschuuren
: f. simons
: h. balsters
: i. de jong
: mevr. peijnenborg
: a. de kok
:a. schraven
:h. jager

regge 60
bruggenrijt 6
reest 28
middelgraaf 30
ravensteinerf 31
lage witsiebaan 122
postbus 9192 - 5000 HD Tilburg
olga@ho-net.nl
www.koormalkander.nl
regge 89
06-81170076
hanneke.verschuuren@gmail.com
4682822
beeklaan 50
4632623
vlettevaart 14
5910098
groen van prinstererstraat 18
06-23656694
keltenstraat 16
4675895
vierbanse gantel 5
4675000
ad.schraven@home.nl
aa of weerijs 42
4685019

SCHOLEN EN STUDIE
kindercampus grebbe
openbare basisschool “de blaak”,
dir.
r.k. basisschool “de borne”,
dir.
studiekeuzecoach brigitte bruens
remedial teaching / jungle memory coach:
huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’

: a. van duuren (locatiedirecteur)
: r. meeuwsen
: m. aben-aarts
: b. bruens
: a. husson
: s. willekens / a. van den elshout

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

KERKEN
r.k. parochie petrus en paulus

: h. strijards

vierwindenlaan 11

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

beeklaan 107
4674552
beeklaan 107,
elke werkdag van 8.30-9.30 uur
ringbaan west 227,
ma, wo, vr 9.00-10.00 uur
beeklaan 109
4674577
beeklaan 109
4674577
meerkensloop 18
4690106
beeklaan 145
5904272
amer 20
4566490
oude maasje 3a
4676298
beeklaan 105
4630809

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

: l. ooms (bellen 8.00-9.30 uur)
: a.j. lindhout-jansen
: b.f.m. de kort-de bont
spreekuur op afspraak
logopedie
: e.m. de zwart
logopedie
: c. molenwijk-van loon
logopedie
: m. horsten-kneepkens
logopedie
: v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers
mondhygiëniste
: a.h.m. ackens-venmans
yoga en zwangerschaps-yoga
: y. langenhuijsen
voetreflexzonetherapeut voetbalans tilburg
: t. hermans
voetreflex-therapeut re-balance4you!
: g. gevers
medisch pedicure care 4 feet
: jacqueline van gool
pedicure de blaak
: g.j. weigand
pedicure
: marion knoop
psychomotorische / emdr kinder-therapie praktijk : r. adriaansens
diëtistenpraktijk schormansvanmoorsel
: a. schormans / l. van moorsel
aps-therapie
: j.z.w.. noij - tiethof

vlettevaart 23
linge 33
niers 8
beeklaan 122
swalm 31
dintel 58
veerse meer 22
aa of weerijs 92
kasteel strijenstraat 31
dieze 15
grevelingen 2
grebbe 38
oude maasje 8
regge 39

DIVERSEN
beautysalon jebeau
schoonheidssalon Cleopatra
beau visage praktijk voor huidverbetering
uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten

veerse meer 60
veerse meer 18
vlettevaart 14
henriette ronnerstraat 19

: i. mols
: s. demeijer
: g. balsters-pijpers
: h. van der vleuten

Stichting AED Tilburg heeft in 2008 de volgende AED’s geplaatst, op de locaties:
Winkelcentrum Amer
Oude Maasje 9, J. Berecz
Regge 132, H.J. Muntinga
Aa of Weerijs 42, J.J. Jager Geul 1, F.J. Dekkers
Wielingen 42, R. Schilder
Contactpersonen AED’s in de Blaak: Willem Bavinck: 06-53.89.2430; Erik Scholten: 06-54.91.7337

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

4670580

4631384
4633734
4682168
4679266
4634344
4630900
5910217
4684508
4634748
06-21382280
4637344
4689795
8229222
4635664

4681118
4672516
5910099
5920048

PMD? In één keer weg ermee!
Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (o.a. blik) en Drankkartons samen in dezelfde bak
Nieuwe technieken zorgen ervoor dat afval sorteren nu nog eenvoudiger gaat. Voortaan mag u naast plastic verpakkingen
ook metalen verpakkingen (o.a. blik) en drankkartons in het oranje gedeelte van de duocontainer gooien. Vanaf 1 juli 2016
is dit verplicht. Tot dan kunt u oefenen met deze nieuwe manier van afval sorteren. Ook kunt u PMD-afval kwijt in de PMDcontainer bij supermarkten en wijkparkjes. Door het sorteren van afval, houdt u minder restafval over. Van het PMD-afval
worden weer nieuwe producten gemaakt. Dus het is ook nog eens hartstikke goed voor het milieu!

In het oranje gedeelte
van de bak mogen:

Plastic verpakkingen
3
3
3
3
3
3
3
3

Plastic flessen
Flacons
Schoonmaakproducten
Boterkuipjes
Plastic zakken/folies
Vleesbakjes
Tubes tandpasta
Plantenpotjes

Metalen
verpakkingen
3
3
3
3
3
3

Blikjes
Metalen deksels
Aluminium bakjes
Schroefdoppen
Aluminiumfolies
Kroonkurken

Drankkartons
3
3
3
3
3

Melkpakken
Yoghurtpakken
Fruitsappakken
Frisdrankpakken
Drinkpakjes

www.tilburg.nl/afval

Onze stad duurzaam en schoon. Dankjewel.

