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Voorwoord
Nog een paar weken en de ‘meivakantie’ dient zich aan. Op de één of ander manier verlang ik dit jaar nog meer naar het
voorjaar dan voorheen. En dat terwijl de winter nooit echt begonnen is.
In dit nummer volop voorjaar: de trucktour komt er aan, kom kijken bij de kunstroute en meld je aan voor het kindervakantiewerk. U leest het allemaal in dit wijkblad.
Verder wijs ik u graag op onze totaal vernieuwde website. Daar blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wijk. Dus
mocht u iets kwijt willen wat niet direct voor de papieren versie van het wijkblad in aanmerking komt maar toch interessant
genoeg is om te delen. Stuur het ons toe en wij zorgen voor publicatie. Door je email adres achter te laten wordt je bovendien vanzelf op de hoogte gehouden van het nieuws uit de wijk. Neem eens een kijkje op www.deblaak.nl en/of volg ons op
twitter @de_blaak.
René

foto voorpagina: schaaktournooi OBS de BlaaK
Colofon Wijkblad de blaak
37e jaargang
nr. 218, april 2016

bezorging:
bezorging@deblaak.nl

oplage: 2500 stuks
druk: Gianotten Printed Media
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kopij voor het volgend nummer
uiterlijk 09-05-2016 inleveren.
nummer 219 verschijnt in
week 22 -2016

redactieadres:
beilerstroom 12
redactie@deblaak.nl
013-4637114

secretariaat:
secretariaat@deblaak.nl

vraagb(l)aakjes:
beilerstroom 12
vraagblaakje@deblaak.nl

redactie:
marie-cecile bouwens
john bouland
klaas havenaar
rené meesters
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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.

KVW de Blaak groet

de Trucktour

Komt u ons weer vergezellen bij het passeren van de Trucks op zondag 17 april 2016?
Ook dit jaar zullen wij weer aanwezig zijn op de KVW locatie aan de Beeklaan (t.h.v. de Grebbe). Aankleding en muziek worden
wederom verzorgd door DJ Kevin.
Naar verwachting zal de Trucktour in etappes passeren om 16.20 uur, 16.35 uur, 16.50 uur en 17.05 uur. We verzamelen
daarom op het veld rond 15.00 uur om alles klaar te zetten. We hopen dat u ook van de partij bent met eventueel een stoel, een
statafel, uw bankstel of salontafel en wat te eten en te drinken voor uzelf en uw kids.
Indien u nog vragen heeft kunt u mailen naar info@kvwdeblaak.nl Ook als u nog leuke ideeën heeft om deze activiteit nog verder op te leuken. Creatieve ideeën zien we graag tegemoet!

We hopen u te zien op zondag 17 april 2016 om 15.30 uur!
Groetjes namens KVW de Blaak
Rob de Langen

Deze tekst in een notendop:

Wat: KVW de Blaak groet de Trucktour
Wanneer: Zondag 17 april 2016 van 15.00 tot 17.15
Waar: KVW de Blaak terrein aan de Beeklaan
Voor wie: Iedereen!
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Thema-avond
“Langer thuiswonen met de juiste zorg”
Op donderdag 3 maart vond er een
thema-avond plaats in het Sportcafé
De Blaak. Iedereen die zorg nu of in
de toekomst nodig heeft en mantelzorgers die voor ouders, familie of
buren zorgen was welkom.

* Welke (zorg-) voorzieningen zijn er?

veel informatie op voor de aanwezigen.

* Wat zijn de kosten?

Tevens werd gewezen op een grote
hoeveelheid documentatie die aanwezig was en meegenomen kon worden.

Wijkraad De Blaak organiseerde samen
met de Tilburgse Toegang en ContourdeTwern deze informatieve themaavond over langer thuiswonen met de
juiste zorg. Er waren ruim 60 bezoekers
die werden ontvangen met een kopje
koffie dat werd aangeboden door de
wijkraad.

Na een geanimeerd keukentafelgesprek, waarin veel onderwerpen aan de
orde kwamen, was het pauze.

Gastsprekers waren:
Ingrid v.d. Hout, ouderenadviseur,
Loes Smeets, wijkverpleegkundige,
Lindi Sprangers, Loket Z,
Willeke Sloot, mantelzorgconsulent.

Er waren veel zinvolle en interessante
vragen waar uitgebreid op ingegaan
werd. Dat leverde daardoor nog eens

* Hoe en waar kun je voorzieningen
aanvragen?

Tijdens de pauze konden de bezoekers
hun vragen opschrijven, zodat deze na
de pauze beantwoord konden worden
door de desbetreffende professional.

Ruud Zuer, voorzitter van Wijkraad De
Blaak, heette iedereen welkom en was
gedurende de avond gespreksleider.
Ko Schaaders en Nelly van der Bijl
speelden het echtpaar in het keukentafelgesprek.
Frans van Angeren, inventariseerde de
vragen en maakte deze inzichtelijk op
het scherm.
Door middel van een keukentafelgesprek, in de vorm van een rollenspel,
werd de wijkbewoners inzicht gegeven
over de volgende onderwerpen.
* Wat kunnen de professionals voor hen
betekenen?
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Nadat Ruud een slotwoord gesproken
had en iedereen bedankt had voor
deelname en aanwezigheid, kreeg men
de gelegenheid om desgewenst persoonlijk met de sprekers in gesprek te
gaan of een vervolgafspraak te maken.
Alles bij elkaar een interessante en
leerzame avond.
Nelly van der Bijl,ambassadeur Zorg,
WMO en ouderennetwerk voor Wijkraad De Blaak
demonstratie van een rollator

Bloem en Meer bestaat 15 jaar
Alweer 15 jaar zit Maartje van Erve met haar Bloem&Meer in het winkelcentrum
De Blaak. 1 mei 2001 nam zij de winkel over van de toenmalige eigenaresse, Nicole Horvers.
Gracias Bloem&Decoratie werd na een paar jaar Gracias Bloem&Living om in
2011 verder door te gaan onder de naam Bloem&Meer!
Een nieuwe naam, een nieuw logo en door de jaren heen wat veranderingen in
het interieur in de winkel. Waar we nog lang niet klaar mee zijn!
Op 1 mei 2016 bestaat Bloem&Meer 15 jaar en dat mag niet ongemerkt voorbij
gaan.Dit gaan we vieren met;
* 15% korting op het gehele assortiment op maandag 2, dinsdag 3 en
woensdag 4 mei
* een leuke bloem voor de 1e 50 klanten met daaraan een kortingsbon van 15%
* een lekker taartje voor de 1e 50 klanten
* elke 15e klant op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 mei een bloemenbon
kado t.w.v. € 15,Verder kunt u bij Bloem&Meer terecht voor:
* Bloementaartjes
* Bruidswerk
* Relatiegeschenken
* Op de koffie boeketjes
* Aankleding zakelijke
aangelegenheden
* Bloem abonnementen
* Mooi glaswerk van onder andere

Dutz & Fidrio
* Lieve boeketjes in een vaasje
* Bedrijfsbloemwerk
* Aankleding feestelijke
aangelegenheden
* Mooie planten in een eigentijdse pot
* Rouwbloemwerk
* Leuke originele bloemencadeaus

Graag tot ziens bij Bloem&Meer!
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Nieuws uit de Kaaistoep
Natuur dichtbij huis
De Kaaistoep kan met recht de achtertuin van de Blaak worden genoemd, en
wat voor een! Al meer dan 25 jaar
wordt er natuurbeheer gepleegd en onderzoek gedaan. Door het intensieve
onderzoek is de Kaaistoep inmiddels
het best onderzochte stukje natuur van
Nederland en worden er nog steeds
planten, paddenstoelen en vooral insecten gevonden die zelfs voor Nederland nog onbekend waren. Door het
beheer verandert het terrein langzamerhand van de vroegere dennenplantages voor de mijnbouw en saaie
weilanden en maisakkers in gevarieerde open bossen en ruige graslanden, met meer ruimte voor de
oorspronkelijke kruidenvegetatie en betere leefomstandigheden van de oorspronkelijke fauna.
Nieuwe amfibieën in de Kaaistoep –
Ron Felix
Soms moet die fauna een beetje geholpen worden, omdat er geen verbindingen meer zijn met gebieden waar ze
nog wel voorkomen. Zo zijn er de laatste drie jaar twee herintroductieprojecten van start gegaan: het
knoflookpaddenproject in 2013 en het
boomkikkerproject in 2014. In dit artikel
worden deze projecten wat nader toegelicht.
De Knoflookpad
Zijn naam dankt de knoflookpad aan de
knoflookachtige geur die hij verspreidt
als hij ruw wordt vastgepakt. Het is een
kleine paddensoort bruinig met grote

donkerbruine vlekken en kleine rode
wratjes. Op de onderkant van de achterpoten zit een harde scherpe graafknobbel, waarmee hij zich overdag in
het zand ingraaft. ’s Nachts gaat hij op
jacht naar insecten, wormen, enz.
Daarmee heeft deze mysterieuze introverte pad een zeer verborgen leven.
Zelfs kwaken doet hij niet: in het voorjaar ‘knort’ hij ‘s nachts alleen maar
zachtjes onder water. Hij is dus heel
lastig te vinden.
De knoflookpad kwam in de jaren 60
van de vorige eeuw rond Tilburg nog op
verschillende plaatsen voor, zoals de
Zwaluwbunders en de vroegere leemkuilen ten noorden van Tilburg. Maar
daarna is hij in snel tempo verdwenen.
Omdat de Kaaistoep een steeds geschikter biotoop kreeg voor de knoflookpad, is in 2013 begonnen met het
opkweken van larven in afgesloten netten in enkele poelen. De dikkoppen
worden elke paar dagen gevoerd en
geïnspecteerd. Tegen de tijd dat ze vier
poten krijgen worden ze vrij gelaten.
Dikkoppen van knoflookpadden zijn
overigens reuzen vergeleken met die
van andere kikkers of padden; ze zijn
zelfs nog ietsje groter dan de pas gemetamorfoseerde knoflookpad zélf.
Een deel van de vrij gelaten padjes zijn
vooraf gezenderd met een chip onder
de huid om ze naderhand weer op te
sporen met een detector. Dat terugvinden is niet makkelijk: niet alleen leven
de padden verborgen, ze kunnen ook
nog op onverklaarbare wijze de chips

kwijtraken. Hopelijk gaat er dit jaar
voortplanting plaats vinden. De eerste
beesten zijn dan volwassen. Als voorproefje zijn er in 2015 de eerste roepende exemplaren met behulp van een
onderwatermicrofoon.
De boomkikker
Zijn naam is wat misleidend. Hij zit zelden in echte bomen, maar is veel meer
een bewoner van struiken en riet. Jonkies zitten ook op lage kruiden. Vooral
braamstruiken hebben de voorkeur en
dat is niet verwonderlijk: de bladeren
zijn groot en stevig genoeg om op te
zonnen. De doorns beschermen tegen
vijanden en de bloemen en vruchten
trekken insecten aan. In tegenstelling
tot de knoflookpad is de boomkikker
zeer extrovert, ondanks zijn ‘schutkleur’. Normaal is hij grasgroen, maar
in de zon wordt hij lichter van kleur en
vooral de jonkies kunnen in de felle zon
citroengeel worden. In de paartijd roepen de mannetjes ’s avonds om het
hardst en zijn ze in open terrein tot op
bijna een kilometer te horen.
Ook de boomkikker kwam in de jaren
60 van de vorige eeuw vrij algemeen
rond Tilburg voor. Ook voor deze soort
biedt de Kaaistoep een goede basis
voor een nieuw populatie. Daarom zijn
in 2014 en 2015 jonge kikkertjes uitgezet op diverse gunstige plekken met
veel braamstruiken.
Ze groeiden als kool en waren na één
jaar zó groot dat de eerste roepende
exemplaren zijn gehoord in het voorjaar van 2015. We hopen dit jaar stiekem op voortplanting. Om dit te volgen
is er een werkgroep in het leven geroepen die gaan luisteren en kijken om te
zien hoe de Boomkikkerpopulatie zich
ontwikkelt.
Het voorjaar van 2016 wordt spannend.
We hopen natuurlijk op voortplanting
van de Knoflookpad en Boomkikker. Afwachten dus!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Kaaistoep? Kijk dan
ook eens op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/kaaistoepTWM (inloggen niet nodig)
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Wooninitiatief de Zevenhoek legt eerste steen
Vrijdag 29 januari 2016 was een historisch moment voor stichting De Zevenhoek die aan de Thornerbeek een
woonvoorziening realiseert voor hun
kinderen.
Alle toekomstige bewoners en hun ouders verzamelden zich rond 15:00 u.
aan de Thornerbeek 13 in de Blaak in
Tilburg. Geen feest zonder aanwezigheid van al degenen die het allemaal
mogelijk hebben gemaakt, te weten de
gemeente Tilburg, TBV wonen, Aerde
Borgert Architecten, Van der Weegen
bouwers van morgen en aannemersbedrijf Verhoeven en hun bouwvakkers die
keihard hadden gewerkt waardoor ook
al het hoogste punt was bereikt.

Tijdens de borrel voelde je de euforie,
de trots, de blijheid, een voldaan gevoel, maar bovenal het vertrouwen in
een mooie toekomst voor onze kinderen in dit mooie huis in deze mooie wijk.
'Het bijzondere aan de Zevenhoek is
dat het initiatief van de ouders zelf
kwam' is wat het Brabants Dagblad
daags na de feestelijkheden zo treffend
schreef. De toekomstige bewoners, 7
jongens en 9 meisjes in de leeftijd van
19 tot 27 jaar, hebben allen een verstandelijke beperking zoals Down Syndroom en/of autisme. Met
24-uursbegeleiding woont ieder in een
eigen appartement en gaat straks elke
dag ook naar de eigen dagbesteding.

Er is ruim aandacht besteed aan de parkeervoorzieningen die op eigen terrein
zijn gesitueerd.
Na de zomervakantie gaan de
jongeren er ook feitelijk wonen.
Het is de bedoeling, om in het voorjaar
van 2017, als alle bewoners al wat gewend zijn aan hun nieuwe woonomgeving en de tuin op orde is, een open dag
te organiseren voor wijkbewoners van
de Blaak. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen
nemen in het wooninitiatief en ook kennis maken met hun nieuwe buurtgenoten.

Blaaskapel 'Tsmoesje' opende de feestelijke bijeenkomst met een vrolijke noot,
waarna voorzitter Wim Groels het woord
nam. Hij heette alle aanwezigen, met
name de toekomstige bewoners, hartelijk welkom. Hij memoreerde kort de afgelopen jaren in een reeks 'Hadden wij
verwacht dat ..........?' Hij constateerde
met zichtbare trots, 'Misschien niet,
maar we hadden het wel gehoopt'. Wim
bedankte allen die aan de wieg stonden
en staan en sprak de wens uit dat het
wooninitiatief, met 16 appartementen en
mooie, functionele gemeenschappelijke
ruimtes, een warm en veilig thuis zal
gaan bieden voor de bewoners in deze
mooie omgeving. Daarna was het tijd
voor het leggen van de eerste steen die
onder het toeziend oog van alle toekomstige bewoners werd gelegd door wethouder Mario Jacobs van de gemeente
Tilburg.

Het vertrouwde adres bij u in de buurt voor:
3FQBSBUJFt0OEFSIPVE
4DIBEFOIFSTUFMt"1,t*OFO7FSLPPQ
0OEFSIPVE3FQBSBUJFWBOVXMFBTFBVUP
Zandeind 8 t 5133 AC Riel
T: 013 - 518 1332 t info@autobedrijfvanriel.nl

WWW.AUTOBEDRIJFVANRIEL.NL
blz 7

Kabaal speel Festen
promotie in het winkelcentrum
Het is bijna zover. Op 25,26,en 27 mei 2016 zal toneelvereniging kabaal een bijzondere voorstelling spelen,
om 20.00 uur, in de studiozaal van theaters Tilburg; Festen.
De kaartverkoop is in volle gang, en op moment van
schrijven (begin maart), zijn er al veel kaarten verkocht.
Als u er bij wilt zijn kan u eenvoudig kaarten bestellen
via de site van theaters Tilburg, via de site www.toneelverenigingkabaal.nl, of door een mail te sturen aan
info@toneelverenigingkabaal.nl, onder vermelding van
het aantal kaarten, de datum en uw adres. De kaarten
zullen dan kosteloos aan u worden verzonden. Het
wordt een feest om nooit te vergeten. Tot dan!

Vraagblaakjes
Gezocht: badmintonners
Enkele bewoners uit de Blaak zoeken
badmintonners die onze gezellige 50+
club op dinsdagochtend van 9.30 11.00 uur willen versterken. Wij spelen
in sporthal De Wissel te Goirle. Meer
info: 013-4681599 (Ans) of 0132111256 (Hennie).

Aangeboden: oppas
Hoi, Ik ben Kyara, ik ben 15 jaar en ik
ben op zoek naar een oppasadres. Als
u meer informatie wilt, kunt u mij bereiken via de mail: kyaraschouten@live.nl
of op het nummer: 06-57571511.

Gezocht: Docent Nederlands
Ik ben een Vietnamese vrouw en woon
intussen al weer een aantal jaren met
veel plezier in De Blaak. Ik beheers de
Nederlandse taal redelijk, maar wil dit
graag naar een hoger niveau tillen.
Welke (gepensioneerde) leraar(es) wil
een paar uur per week mij hiermee helpen? Info: 06-15050331.

Hallo allemaal,
Bij deze wil ik even hondenpoep onder de aandacht brengen. Daar wij zelf overal in de Blaak wandelen, komen we jammer genoeg nog te veel ” poep op de stoep” tegen.Niet prettig en als je dan zelf altijd de poep opruimt en dan van anderen poep onder
je schoen krijgt, wordt je daar niet vrolijk van; we snappen ook niet dat men het niet opruimt. Zodoende hebben we melding gemaakt, via de app BuitenBeter. We kregen meteen bericht terug. De heer Willem van Driel van de gemeente Tilburg gaf ons het
volgende advies:
De meldingen die gedaan worden van overlast van de hondenpoep zijn te gering in onze wijk. Zodoende wordt er minder gecontroleerd en er is beperkte capaciteit in de handhaving. Het advies is dus: blijf melden! Hij beloofde dat er toch geprobeerd
wordt om meer te komen controleren.
De gemeente Tilburg voert het ruimen/reinigingen van poep op financiële gronden niet meer uit. Binnen de huidige participatiemaatschappij is ook de leefbaarheid van een woonomgeving tegenwoordig grotendeels de verantwoordelijkheid van de omwonende zelf. Zodoende stuurde hij ons geheel vrijblijvend de volgende link:
http://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/aanhanger-lenen-voor-opruimen-zwerfafval/
Zeker een goede tip van Willem van Driel om onze mooie prettige wijk een extra boost te geven. Dus blijf de app BuitenBeter
gebruiken; hij werkt uitstekend!
En aan andere hondenbezitters: ruim alstublieft de poep op! We willen toch niet dat men een hekel aan onze knuffels
krijgt.

Iemand die er is,
als het nodig is
Bel 06 22 12 39 17
Mail tilburg@familiae.nl
Web www.familiae.nl

Gevaarlijke kruising
Op 9 maart was ik (bijna) getuigen van een aanrijding op de
kruising Beeklaan/Weteringlaan op het Dongenpad. De fietser
werd aangereden door een automobilist die op de Beeklaan
reed en, net als zoveel van ons, niet stopte voor de stopstreep.
Het stopbord betekent voor motorvoertuigen: "Verplicht te
stoppen voor de stopstreep en alle verkeer voorrang te verlenen".
Na behandeling door de ambulancebroeders kon het 'slachtoffer' zijn reis vervolgen.
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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!
Badminton ouder kind toernooi op
zondag 12 juni
Badmintonnen is voor jong en oud en
dit bewijzen we met het organiseren
van een ouder-kind toernooi op zondag
12 juni 2016 in de sporthal in De Blaak.
Mocht je interesse hebben om eens
kennis te maken met deze super dynamische sport, kom dan kijken op zondag 12 juni en misschien kan het je
interesse opwekken om je volgend sei-

zoen in te schrijven voor deze sport.
De jeugd vanaf 8 jaar zal zeker plezier
beleven aan badminton en ons motto is
dan ook: SPORTEN MOET OOK LEUK
ZIJN EN BLIJVEN.
Dus presteren komt toch even op de
tweede plaats. Bewegen, gezellig bezig
zijn en nieuwe vrienden/vriendinnen
maken is voor ons belangrijker en toch
leer je een leuke sport onder begeleiding van trainers.

Senioren kunnen hetzelfde beleven en
een sport leren kennen die hen toch
laat zweten en goed is voor o.a. je
hoofd even leeg maken, conditie opbouwen en een gezellige avond beleven. Mocht je advies (training) nodig
hebben, dan staan we voor je klaar.
Hieronder even een kleine foto-impressie van het toernooi van vorig jaar.
Zie voor de tijden van badminton training voor jeugd en volwassenen, het
schema boven aan deze pagina. Je
kunt altijd contact opnemen met de contactpersoon of een mailtje sturen via
onze website www.svdeblaak.nl. Ook
als je interesse hebt om aan het toernooi mee te komen doen, kun je even
contact opnemen!
Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 30 juni a.s. om 20.00 uur
is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging gepland in het
sportcafe naast de sporthal. De agenda
van deze vergadering zal tijdig aan
onze leden bekend worden gemaakt.
We hopen op meer belangstelling dan
in voorgaande jaren! Zet de datum dus
vast in je agenda.
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obs de Blaak
Binnenkort moeten de ouders van de kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden een keuze gaan maken voor een basisschool voor hun kind.Wie zijn wij…

Kom gezellig binnen in onze groep 1-2.
In deze groep blijf je totdat je naar groep 3 gaat.

Hier zijn we lekker aan het werk. Ieder kind krijgt een werkje
op maat. ’s Middags mogen de kinderen zelf een werkje
kiezen.

Elke week leren we Engels, samen met speelpop Tom of
met het digibord.

Samen spelen neemt een belangrijke positie in binnen ons
onderwijs.

Misschien bent u al bij ons op de open dag geweest. Natuurlijk kunt u altijd naar school bellen of mailen om een afspraak te
maken voor een rondleiding met onze directeur Remko Meeuwsen (013-4689466 / remko.meeuwsen@opmaat-scholen.nl
Schoolschaaktoernooi
Donderdag 18 februari heeft ons jaarlijks schoolschaaktoernooi plaatsgevonden. Het was weer een overweldigend succes. Dit
keer deed een record aantal van 98 leerlingen mee! Schoolschaakkampioen is dit jaar Sam Ye geworden. Gefeliciteerd Sam!
Wij danken alle leerlingen voor de sportieve en goede schaakpotten die ze gespeeld hebben. We zien onze enthousiaste schakers volgend toernooi, de 30e editie alweer, graag weer terug. Daar gaan we natuurlijk een speciale editie van maken!
Discoavond
Vrijdagavond 4 maart was de jaarlijkse discoavond voor de groepen 6 t/m 8 onder leiding van DJ Rutger (oud-leerling). Het
thema was rood en veel kinderen hadden daar gehoor aan gegeven. De avond was weer supergezellig en er werd volop gedanst en gefeest.
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Kunstroute de Blaak en Zorgvlied
In de Blaak willen 8 kunstenaars en
in Zorgvlied 8 kunstenaars hun huis,
tuin of atelier open stellen voor belangstellenden.
Er zijn o.a. schilderijen, beelden, textiele werken, keramiek en lederen
vazen te bewonderen. Ook zal een
zangeres klassieke werken ten gehore
brengen.
Kortom er is voor ieder wat wils te zien,
dus kom zeker een kijkje nemen.
Bij elke deelnemende kunstenaar en in
het winkelcentrum van de Blaak kunt u
een plattegrond krijgen waarop de deelnemende kunstenaars, en wat zij
maken, zijn aangegeven.
Graag nodigen wij alle kunstliefhebbers
uit om op 29 mei naar de Blaak en
Zorgvlied te komen.

Deelnemende kunstenaars:
Wijk de Blaak
Henk de Beer, Dintel 16
Marjan Braskamp, Reest 43
Jeanne Doorakkers, Aa of Weerijs 13
Diana van Dromme, Sluisgraaf 15
Karla Ketelaars,Zoom 5
Trudy Rongen, Hunze 17
Monique Rongen, Sluisgraaf 13
Ilona Willemse, Sluisgraaf 13
Wijk Zorgvlied
Corry Brekelmans, Romeinenstraat 3
Loes Davidse, Burg. Damstraat 46
Annemarieke Hofman, Burg. Jansenstraat 28
Ton Kosters, Burg.Vonk de Bothstraat 65
Ellen Manue, Drossaart van Wesepstraat 3
Jeanette Nijenhuis, Romeinenstraat 6
Leo van Osch, Burg. Vonk de Bothstraat 65
Harrie Villevoye, Burg. Mutsaersstraat 28
Website: kunstroutedeblaak.weebly.com
U bent van harte welkom.
Voor informatie:
Henk de Beer, 013 4634371
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totaal afwezig zijn van wederkerigheid, van echte onbaatzuchtigheid. In onze moderne tijd worden de doden als regel
met heel veel zorg en toewijding begraven of gecremeerd. In
onze parochie hebben we meerdere kerkhoven, waar veel
van onze overleden parochianen begraven zijn. Soms met
een groot monumentaal graf; soms met een eenvoudig gedenkteken. De parochie doet zijn best om er voor te zorgen
dat de kerkhoven er netjes uitzien, zodat de overledenen een
waardige laatste rustplaats hebben. Als parochiegemeenschap kunnen we hier ook aan meewerken. Alle parochianen
worden uitgenodigd om op zaterdag 16 april mee te helpen
met het opknappen van het parochiekerkhof van Korvel aan
de Laarstraat. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het parochiesecretariaat Vierwindenlaan, (013 – 467 05 80 of petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl).

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)
P&P-programma werken van Barmhartigheid
Het Petrus en Paulusprogramma besteedt in het kader van het
door de Paus uitgeroepen jaar van de Barmhartigheid samen
met de andere locaties van onze parochie De Goede Herder
iedere maand aandacht aan één van de zeven werken van
Barmhartigheid.
In de maand april zal het werk “de doden begraven” centraal staan. Dit werk werd pas in de Middeleeuwen door de
Paus toegevoegd. Enerzijds gebeurde dit om het aantal werken te brengen op het heilige getal zeven. Anderzijds eisten in
die tijd oorlogen, slagvelden en vooral de grote epidemieën
veel slachtoffers. Slachtoffers waren vaak naamloos en hadden geen verwanten die hun geliefden konden begraven. Zij
waren niet in de buurt of ze waren er zelf niet meer. Zonder
aanzien des persoons begroeven kloosterzusters de gevallenen van het slagveld. Vriend en vijand. Met gevaar voor eigen
leven verzorgden de zusters de gestorven pestlijders. Er is
een belangrijk verschil tussen dit werk en de andere zes. De
andere werken van barmhartigheid doen wij aan de levenden,
die mogelijk ooit nog iets terug kunnen doen. De doden echter
kunnen niets terug doen. Hier zitten we op het niveau van een

In de maand mei gaat onze aandacht uit naar het werk
“de vreemdelingen herbergen”. In de Pauluszaal wordt op
woensdagavond 11 mei 20.00 uur een WelkomMarkt georganiseerd. Tijdens deze markt wordt gekeken naar de manier
waarop we ons kunnen inzetten voor de Syrische asielzoekers die vanaf december in het voormalige Sint Jozefzorg zijn
gehuisvest. Die inzet kan worden geleverd met vrijwilligerswerk ten behoeve van de asielzoekers, maar ook door plaatsen te creëren waar de asielzoekers zelf zinvol bezig kunnen
zijn (tuin opknappen, kluswerk e.d.) in afwachting van hun
procedure. Deze WelkomMarkt wordt gehouden in samenwerking met het initiatief 'Ruimhartig Tilburg'. Ruimhartig Tilburg is een samenwerkingsverband van Tilburgse
maatschappelijke organisaties en geloofsgemeenschappen
dat is opgericht om de asielzoekers van het voormalige Sint
Jozefzorg welkom te heten. Zie: www.ruimhartigtilburg.nl.
P&P on tour / Meditatieve wandeling
Wil je de benen strekken én betekenisvolle informatie opdoen? Wij, van locatie Petrus & Paulus van Parochie De
Goede Herder, gaan weer onze nieuw-vormgegeven Meditatieve Wandeling doen op een zaterdagochtend. Tijdens de
tocht worden ter overweging betekenisvolle teksten voorgelezen al dan niet van religieuze aard. Overweging van deze
teksten dient primair in stilte te gebeuren. We geven elkaar
daarvoor de gelegenheid. Voor 2016 is het thema Barmhartigheid. Deze deugd kan beoefend worden in verschillende
vormen.
Praktische informatie
•
Datum: zaterdag 28 mei, 9.00 uur tot 12.00 uur
•
Locatie: kerkplein Petrus en Pauluskerk
•
Aanmelden: niet nodig. Gratis deelname
Voet- en fietstocht / pelgrimage naar St. Jan
Het is prettig te kunnen melden dat wij voor de 8e keer in
successie ’s morgens op zondag 1 mei om 06.00 uur te voet
naar Den Bosch gaan om o.a. onze Moeder Maria eer aan te

VANDENHEUVELGLAZENWASSERIJ
Bent u op zoek naar een
ervaren betrouwbare glazenwasser,
Ik kom vrijblijvend bij u langs voor een prijsopgave.
U kunt mij bereiken op tel. nr. 0624136243
of
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
.
Voor als u een helder zicht wenst
.
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doen.
Wil je bijna 28 kilometer lopen, dan ben je zonder aanmelding
vooraf en geheel gratis van harte welkom op het kerkplein aan
de Vierwindenlaan op deze zondagmorgen. Noteer/sla het op
in je agenda! Een unieke gelegenheid heb je dan om elkaar
onderweg al lopende beter te leren kennen. Sommigen geven
aan ontspanning te ervaren als reactie op een verwarde en
gehaaste wereld. Vanwege het weer hebben we tot nu toe
nog geen afgelasting gehad. Trek een goede loopoutfit aan en
neem wat lichte drank en wat te eten mee voor deze 5 uur durende looptocht, die zoveel mogelijk door de natuur gaat. !
Ga je liever op de fiets naar de kathedraal in Den Bosch, meld
je dan om 09.30 uur op ons kerkplein om je aldus te voegen
bij andere fietsers. Altijd leuk als lopers en fietsers elkaar dan
op de Parade ontmoeten bij een kopje koffie. Het staat je vrij
om naar de Mis te gaan daarna. O ja, lopers kunnen met het
OV of anderszins op eigen gelegenheid, terug naar Tilburg.
Goede reis en tot ziens.
Praktische informatie
•
Datum: zondag 1 mei voettocht: 6.00 uur, fietstocht:
9.30 uur
•
Locatie: kerkplein Vierwindenlaan 11 Tilburg.
•
Kosten: gratis, aanmelden niet nodig.

!
!
!

Taizécantorij bij de vormselviering
Elk jaar willen we onze vormelingen een feestelijke en sfeervolle Vormselviering aanbieden. Dat kan niet zonder mooie
muziek. Het is de laatste jaren traditie dat onze Taizécantorij
dan de liederen verzorgt. De cantorij kan bestaan dankzij de
inzet van veel zingende parochianen en kerkgangers en ook
dit jaar willen we u van harte uitnodigen ons koor muzikaal te
versterken. De repetities zijn op 10 mei, 17 mei en 24 mei,
steeds van 19.30 uur tot 20.30 uur in de Pauluszaal. Zaterdag 4 juni is de generale repetitie, de Vormselviering is op
zondag 5 juni om 10.00 uur in onze Petrus en Pauluskerk.
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Gezondheidscentrum vordert gestaag
Langzaam maar zeker worden de contouren van het nieuwe gezondheidscentrum zichtbaar. De verbouwing van
apotheek de Blaak en huisartsenpraktijk
de Kort-Lindhout en de nieuwbouw van
huisartspraktijk Backx liggen op
schema. Als alles zo blijft lopen, zullen
we begin juni 2016 terugverhuizen naar
het centrum aan de Beeklaan. We
komen dan onder één dak met podotherapiepraktijk Vissers.

U wordt hiervan op de hoogte gehouden via dit wijkblad.
Tot die tijd kunt u de apotheek en beide
huisartsenpraktijken vinden op de 1e
verdieping van de tijdelijke huisvesting:

Ook de bloedprikpost van Diagnostiek
Brabant is hier aanwezig en wel op
dinsdag, woensdag en vrijdag van
8.30-10.00u.

Saal van Zwanenbergweg 1
5026 RM Tilburg
(zijstraat van de Huub van Doorneweg,
industrieterrein het Laar)
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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg
tel.: 013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl
Geweldige disco avond met DJ Kevin
Op vrijdag 11 maart was het eindelijk
zover: het feestelijkste feest van de
onze school: DE BORNE DISCO!!!!
Ieder jaar kijken de kinderen van de
groepen 3-4, 5-6 en 7-8 al lang van te
voren uit naar dit zeer geslaagde evenement. Ze mogen dansen, springen en
natuurlijk zingen op de super coole en
hipste beats van onze huis-DJ Kevin
van Erve (ook wel bekend van KVW).
De speelzaal wordt omgetoverd tot een
heuse disco en daar komen dan al die
stoere knullen met hun haren strak in de
gel en al die prachtige disco-meisjes
met coole glitterkleren, oogschaduw en
lipgloss bij elkaar om…. hun prachtige
outfit en de vetste moves te showen!
Natuurlijk waren er ook veel juffen en
meneren om gezellig met de kinderen
mee te dansen en swingen. Tussendoor
konden de kinderen bijkomen en genieten van een heerlijk glaasje fris en een
zakje chips! En daarna… weer snel
terug naar de dansvloer! Wij weten

zeker dat de Borne-disco volgend
schooljaar weer op de agenda staat,
want het was, mede door de geweldige
inzet van onze zeer actieve Oudervereniging én alle hulpouders, weer een
enorm succes!!!
SCHOOLPLEIN 14
vrijdag 8 april a.s. opening nieuwe
schoolplein bs de Borne.
Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd dat wij samen met kinderen van
onze kinderraad No Problemo, onze
gymjuf Fenna van den Hoven en meneer Paul van Bavel bezig waren om via
Schoolplein 14 (i.s.m. onder andere de
Cruijff Foundation) een plan te maken
voor een nieuw, zeer sportief schoolplein. De plannen zijn inmiddels ingestuurd, goedgekeurd, de tekening is
gemaakt en binnenkort starten de werkzaamheden om het nieuwe schoolplein
te realiseren. Op de tekening ziet u hoe
het schoolplein er uit gaat zien.

Alle kinderen van onze school zijn op
woensdag 16 en vrijdag 18 maart sportieve challenges aangegaan met ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen
etc. om extra geld in te zamelen voor
ons schoolplein. Hiermee kunnen we
mogelijk nog extra spelmateriaal aanschaffen!

Wordt uw kind in schooljaar ‘16-‘17 vier jaar…
… en was u niet in de gelegenheid om eind maart 2016
naar onze informatie avond en open dag te komen?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken met onze directeur,
mw. Monique Aben, voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door onze
school in bedrijf.
U kunt telefonisch contact opnemen, 013-4675632 of een email sturen naar:
bs.de.borne@xpectprimair.nl. U bent van harte welkom!
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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

Beste bewoners van onze mooie wijk
De Blaak,
We hebben er weer een bestuurlijk jaar
opzitten met een mooi aantal activiteiten in de wijk.
De bewonersvergadering van woensdag 24 februari 2016 was goed bezet,
er waren gelukkig meer bewoners dan
de jaren ervoor. Mogelijke reden zijn de
toelichtingen die vóór de vergadering
zijn gegeven over “Stadsbos013” door
Paul van Hoesel en over het onderhoud
van ons bosgebied dat tegen De Blaak
ligt door Tom van Duuren en Ralf van
Humbeeck van Boomrooierij Weijtmans. Een uitleg die de nodige discussie met bewoners heeft opgeleverd,
vanwege eerdere rigoureuze aanpassingen in de bossen die jaren geleden
zijn gedaan. De professionele uitleg
door Tom en de toelichting met foto’s
hebben veel verduidelijkt.
Voor de geïnteresseerde bewoners was
er op woensdag 2 maart vanaf 8.00 uur
gelegenheid om met Tom en Ralf mee
te lopen bij het bepalen van de begroeiing die in het bosgebied dient te worden
aangepast.
Er waren die ochtend in de stromende
regen 3 wijkbewoners aanwezig en zij
hebben vernomen waarom bepaalde
bomen gerooid dienen te worden, een
uitleg die duidelijk is geformuleerd met
de benodigde toelichting. Blijft nog over
dat struiken en andere lage begroeiing
niet aangepakt wordt.
Er is zelfs een stuk bos waar op onnatuurlijke wijze bomen zijn geplant en
waardoor er alleen dunne stammetjes
staan en de bomen zich niet kunnen
ontwikkelen, waarop Tom aangaf dat dit
een mooi project is voor de bewoners.
Iets om over na te denken.

Maar nu even terug naar de bewonersvergadering, waarvan het verslag al op
de website www.wijkraaddeblaak.nl is
na te lezen. Naast het overzicht van
alle activiteiten in 2015 is er al gekeken
naar 2016. De begroting over 2016
geeft duidelijk aan waarvoor gelden beschikbaar zijn.
Echter de wijkraad is door de kascontrolecommissie geattendeerd op de verliezen die per jaar worden geleden.
Verliezen die steeds zijn begroot,
omdat er een reservepost is. Echter het
afnemen van dit potje gaat zo snel dat
er op tijd moet worden ingegrepen.
Daarom heeft de commissie geadviseerd om nog kritischer te bepalen
welke activiteiten in aanmerking komen
voor initiëring door de wijkraad en voor
een wijkgerichte subsidie. Vragen zoals
komt de subsidie volledig ten goede
aan de wijkbewoners en zijn dit geen
zakelijke bijeenkomsten dienen te worden beantwoord. Verder dient er extra
aandacht te worden besteed aan borging van de door de wijkraad gebruikte
middelen zoals websites, software en
boekhoudpakket. Zinnige opmerkingen
die we zeker dit jaar zullen oppakken.
We danken daarom de 2 commissieleden voor hun werk en positieve inzet.
Maar ook de penningmeester heeft er
binnen het bestuur al op gewezen dat
het nodig is om de broekriem aan te
trekken en wel omdat hij niet in zijn
functie te boek wil staan als degene die
het geld van de wijkraad te snel heeft
laten verdampen, dus daar wordt nu
hard aan gewerkt.
Tijdens de bewonersvergadering hebben we afscheid genomen van de secretaris Jan Willem Wijsman en zijn de
heren Frans van Dommelen en Frans
Kuijpers toegetreden tot het bestuur.

Bestuurslid Peter van der Bijl zal de
functie van secretaris gaan vervullen. Ik
dank vanaf deze plaats nogmaals Jan
Willem voor zijn inzet en wens de beide
heren Frans een goede tijd toe in de
wijkraad.
Op donderdag 3 maart was er een zeer
leerzame bijeenkomst over “Langer
thuis wonen met de juiste zorg”. Een
zinvolle bijeenkomst die door circa 60
bewoners is bijgewoond en waarover u
elders in het blad meer kunt lezen. Wat
we wel moeten concluderen is dat het
Sportcafé nou niet de meest gunstige
plek is om met zoveel mensen een dergelijke bijeenkomst te houden. Het keukentafelgesprek was voor mensen
vanuit achter in de zaal niet zichtbaar
en de geluidsinstallatie liet veel te wensen over. De geluidsinstallatie van de
wijkraad is beperkt en sterk verouderd,
maar we hebben geen geld om een
nieuwe te kopen, dus mogelijk dat de
gemeente in het Sportcafé kan investeren. Ik zal het tijdens ons overleg in
april met de gemeente ter sprake brengen.
Ik ben in februari met een vervelende
zaak geconfronteerd. Het bestuur van
het Kinder Vakantie Werk heeft besloten om dit jaar de activiteiten voor onze
jeugd op Koningsdag niet meer te organiseren. Vorig jaar is aan mij de vraag
gesteld voor ondersteuning van de activiteit en daarop heb ik positief gereageerd. Daarom heb ik in februari de
KVW gevraagd welke ondersteuning
geleverd moet worden en was er vanuit
gegaan dat de organisatie door de
KVW zou worden opgepakt.
Als wijkraad staan we nu voor het voldongen feit dat er op Koningsdag niets
in De Blaak georganiseerd wordt. Of

:ɏʘʖɶȴʑɚȷHɢʝɚɇɏRȰʑɚ
:
ɏ ʘʖɶȴʑɚ ȷHɢ ʝɚɇɏ
ʝ
 RȰʑ
ʑɚ

ȩHʔʢʖʗȼʑɚȷHɢʝɚɇɏKʋQȫʑɚ
ȩ
ȩHʔʢʖʗȼʑ
ʑɚ ȷHɢ ʝɚɇɏ KʋQȫʑ
K
ʑɚ

ʑɚɇHWɀʑɚʔUȧDɒȫɏɬOȹʑȷHʤȳHɡʍʦLɀʑɚ
ʑ
ɚ ɇHWɀʑ
ʑɚ ʔUȧ
ȧDɒ ȫɏ ɬOȹʑ
ʑȷHʤȳHɡ
ȷ
 ʍʦ
ʦLɀʑ
ʑɚ
ɚ

www.sterrekinderopvang.nl/burgemeester
www
.sterrekindero pvang.nl/burgemeester
blz 16

 NʋQɢ
 ʋQȫʑȾɏN
ȫɏʋ
$ʋɚȫ
Dʋɚ
 %ʋUʝʜȲɰE
 ȫɏ%
Yʋɚȫ
=ʝUʔʆʙȲHɍ

zijn er ouders die nu opstaan en de
schouders er onder willen zetten om
met ons toch iets te organiseren. Meld
u dan per e-mail aan, op secretariaat@wijkraaddeblaak.nl Mogelijk kunnen we dan met elkaar nog iets
bereiken. Het bestuur van de wijkraad
kan dit niet alleen. Dit betekent een belangrijke aderlating voor onze jongste
bewoners.
Helaas heeft de groep bewoners van
30 tot 50 jaar nog geen verbinding met
ons gemaakt om de “Netwerkborrel”
nieuw leven in te blazen. Door het missen van extra steun zijn de twee
dames die het initiatief hadden genomen niet in staat het verder te organiseren. Reden voor het wijkbestuur om
de financiële ondersteuning voor deze
activiteit uit de begroting te schrappen.
U begrijpt dat er een grote stap wordt
gemaakt om te bezuinigen, maar ook
de vergoedingen voor het bestuur zijn
verlaagd. Het klinkt allemaal negatief
wat u leest maar er zijn ook positieve
zaken.
Zo heeft u bij dit Wijkblad een nieuwe
zorg- en welzijnskaart ontvangen die
hierdoor op alle adressen in de wijk terecht is gekomen. Deze kaart is een

initiatief van de wijkraad in samenwerking met de gemeente en ondersteund met adviezen vanuit diverse
instanties. Alle personen die zich
daarvoor belangeloos hebben ingezet
worden bij deze door mij bedankt.
Voor u die een BUURTFEEST wil organiseren is er nog steeds de mogelijkheid voor een beperkte bijdrage die
u kunt aanvragen. Als u wilt weten hoe
u dat moet doen, ga dan naar
www.wijkraaddeblaak.nl. Laten we
met elkaar werken aan een samenleving waarbij met meer persoonlijke
inzet ook meer bereikt kan worden.
Een mooi voorbeeld daarvan is de
Buurt-Whatsapp, waardoor met elkaar
de veiligheid wordt gewaarborgd.
Maar denk ook aan de werkgroep
Duurzame energie die voor en met u
werkt aan een duurzamer klimaat door
met elkaar energie te besparen. U
kunt daar meer over te weten komen
op 13 april tijdens het Energiecafé dat
wordt gehouden in de Basisschool de
Borne. Komt allen.
Ik wens u een mooi voorjaar toe en
hoop dat u blijft genieten van onze
mooie wijk.
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Bewonersbudget (voorheen ‘verrijk je wijk’)
Bezoek aan het Daf-museum
Op 15 maart carpoolden we met 35
Blaakbewoners naar Eindhoven voor
een bezoek aan het DAF-museum. Als
je daar binnenkomt, is het eerste wat je
ziet een éénpersoons auto. Het is het
eerste product van Hub van Doorne,
bedoeld als "rijdende regenjas" voor
zijn vrouw. Het heeft maar één portier
en het dakje kan open. Dit is het enige
exemplaar dat ooit gemaakt is en er is
echt mee gereden. Een schatje! Na de
koffie splitsten we ons op en gingen we
onder leiding van twee gidsen door het
museum. Eerst naar de smidse, waar
Hub van Doorne in 1900 begon. Na
een jaar had hij al 50 man in dienst. Nu

werken er nog 150 voormalige DAFwerknemers (gemiddelde leeftijd 67
jaar) als vrijwilliger om auto's te restaureren. Hoe geweldig ze dat doen, zagen
we bij onze rondleiding langs vrachtwagens uit 1950, een brandweerwagen uit
1962, vrachtwagens die aan rally's hebben meegedaan, kraanwagens, de
blauwe koninklijke bus, een hele lange
bus waarmee werknemers uit de regio
naar hun werk werden gebracht. We
zagen ook de strandwagen die in 1967
aan de koninklijke familie werd aangeboden voor gebruik in Porte Ercole.
Zo'n zelfde exemplaar werd gemaakt
voor Onassis en Jacky Kennedy en ook
die auto konden we in het museum
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zien. We kregen uitleg over het "pientere pookje", de variomatic aandrijving.
Die wordt na aanpassing ook gebruikt in
andere auto's dan DAF en heet dan
CVT, maar het principe is hetzelfde. We
eindigden onze rondleiding in het Trucknasium, waar schoolkinderen proeven
kunnen doen met luchtweerstand, veiligheid en meer dingen die ze over techniek in de boeken leren.
Fysiotherapie De Blaak
Veel Blaakbewoners zullen zich bij het
zien van de verbouwing en tijdelijke verhuizing van de huisartsenpraktijk en de
apotheek aan het parkeerterrein van het
winkelcentrum hebben afgevraagd "en
de fysiotherapie?". Nee, Fysiotherapie
De Blaak die blijft op de bestaande locatie! Dat hoorden wij van de fysiotherapeuten Frimme Böttger, Pauline van
Oeveren en Hedske Schaafstra toen zij
in de Hofstede op 19 januari een lezing
gaven over hun vak. Pauline van Oeveren vertelde dat zij bekkenfysiotherapeute is met een speciale opleiding in
alles wat met het bekken te maken
heeft, waardoor zij zelfs inwendig onderzoek mag doen. Diverse bekkenproblemen kwamen aan de orde, zoals
incontinentie, obstipatie en verzakkingsklachten, die allerlei verschillende oor-

zaken hebben zoals aanleg, zwaar tillen, een bevalling, inspanning, stress,
COPD, overgang, operaties en overgewicht. Het is natuurlijk belangrijk de
juiste oorzaak te achterhalen, want de
gevolgen kunnen ingrijpend zijn en zelfs
tot sociale isolatie leiden. De behandeling kan bestaan uit medicijnen, bekkenfysiotherapie, maar ook uit
toiletadvies, waarbij soms een "poep en
plas dagboek" bijgehouden moet worden. Hedske Schaafstra vertelde ons
vervolgens over oedeem, waarvan de
oorzaken ook divers zijn, zoals reuma,
een operatie enz.. Zij behandelt de
klachten met massage, zwachtels, intapen, elastische kousen en/of oefeningen. Afgezien van patiënten met
specifieke klachten wordt de fysiotherapiepraktijk ook bezocht door mensen
die hun conditie op peil willen houden,
zoals bij Sporten op maat à €87.50 per
kwartaal en er wordt gewerkt aan een
programma Sporten voor ouderen.
Koersbal
Een onbekend balspel? Kijken wat dat
is! Op 16 februari waren 21 Blaakbewoners benieuwd genoeg om te carpoolen
naar Frater Matheushof in de Capucijnenstraat, waar genoeg ruimte is om de
mat van 8 bij 2 meter waarop het spel
gespeeld wordt uit te rollen. Die groene
vilten mat lag al klaar en we ontdekten
meteen dat je daar absoluut niet over-

heen mag lopen. "Dat is niet minder dan
een oorlogsverklaring!" kregen we te
horen. De mat is met lijnen verdeeld in
vakken, die verschillende puntenwaarden hebben. Verder bestaat het spel uit
4 bruine en 4 zwarte koersballen van
massief kunststof met elk een diameter
van 100 mm en een gewicht van 750
gram en een witte doelbal, jack genoemd, met een diameter van 52,4 mm
en een gewicht van 120 gram. Het
zwaartepunt van de koersballen ligt iets
naast het midden, waardoor ze een
boogvormige lijn (koers) volgen als ze
worden gespeeld. Gekleurde cirkels
aan een van de zijkanten van de ballen
geven de richting van de afwijking aan.
Het spel begint met het rollen van de
jack. Als die tot stilstand is gekomen,
wordt ie op die plaats met een koersbalstick in het midden van de mat gelegd.
Dan wordt een zwarte bal gerold, die
liefst zo dicht mogelijk bij de jack tot stilstand moet komen, vervolgens een
bruine bal, dan weer een zwarte bal
enz. tot alle ballen zijn gespeeld. De
puntentelling is ingewikkeld met extra
punten of aftrek van punten voor allerlei
situaties. Er is dan ook niet alleen een
wedstrijdleiding maar ook een wedstrijdsecretariaat, adviezen voor de juiste
greep van de bal en nog veel meer.
Maar de mensen van de Matheushof
verzekerden ons dat ze nog maar 3
weken koersbal speelden en zij hadden

85 betaalbare wijnen
online

het spel al helemaal onder de knie.
Leuk is het in ieder geval wel.
De eerste Tablet inloopmiddag
Op woensdagmiddag 9 maart was het
dan zover in Sportcafé De Blaak.
Middels een oproep in het vorige Wijkblad, hadden zich zes vrijwilligers gemeld om de bezoekers van de
tablet-inloop te begeleiden.
Ruim 20 deelnemers gaven te kennen
interesse te hebben. Deze waren dan
ook vrijwel allen aanwezig op de eerste
tablet-inloopmiddag. Na globale informatie over de aanpak, ging een ieder,
met of zonder begeleiding aan de slag.
De eerste bijeenkomst was voor de
deelnemers, maar uiteraard ook voor
de begeleiders wennen. Na afloop hebben de begeleiders de bijeenkomst nabesproken. Besloten werd om de
aanpak enigszins te wijzigen.
OOK U KUNT NOG DEELNEMEN!
Elke woensdag t/m 27 april om 14:00
uur in het Sportcafé.

U zoekt een
vakkundige

ELEKTRICIEN
in De Blaak?
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 bestelt… ik bezorg

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

www.janvanhestwijnen.nl I 06 - 445 30 655
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Controle houden
Joep Voogt, HTC De Wolf
Gebrek aan zelfcontrole kan voor honden dodelijke consequenties hebben.
Een hond met een kort lontje kan snel
in een asiel belanden of bij de dierenarts terecht komen. Leer uw hond dingen te weerstaan of negeren. Om uw
bestwil en de zijne.
Honden zijn zeer direct reagerende dieren. Zodra ze voedsel zien dan moet
het gegeten worden. Zien ze iets smerigs om in te rollen dan zullen ze dat
doen. Zien ze een open deur dan zullen
ze er waarschijnlijk door ontsnappen.
Zelfcontrole is niet iets waar honden
mee geboren worden. Maar gebrek aan
controle in de menselijke wereld kan fataal aflopen. De drang om achter een
eekhoorn aan te gaan of om uit een
auto te springen overstijgt zijn gevoel
voor veiligheid maar kan wel desastreuse gevolgen hebben.
Honden moeten vanaf een vroeg stadium zelfcontrole bijgebracht worden,
dat wil zeggen, vanaf het moment dat
de pup bij u in huis komt. Als uw pup uit
het nest komt dan is hij al een stukje
voorgeprogrammeerd: opspringen
tegen bezoek, in schoenveters en kleding bijten bij bezoekers, het bijten van
elkaar om een bijtrem aan te leren, onbeperkt spelen en rollebollen. Allemaal
doodnormale gedragingen die uw pup
bij u thuis voort zal zetten. Niet om u
het bloed onder de nagels vandaan te
halen maar het zit in zijn gedragspatroon. Het is nu aan u om dit in goede
banen te gaan leiden door uw pup een
goede opvoeding te gaan geven. Puppytijd is 90% opvoeden en 10% training.
U gaat grenzen stellen. Niet door ongewenst gedrag te gaan corrigeren maar
door uw pup te gaan leren wat u van
hem verwacht. Corrigeren van ongewenst gedrag betekent dat uw pup
steeds vaker in zijn gedrag vervalt
omdat hij leert dat dat hem aandacht
oplevert. En: negatieve aandacht is ook
aandacht. En helaas wordt er bij puppyopvoeding nog heel veel gecorrigeerd
omdat gedacht wordt dat het zo hoort.
Maar voorkomen is beter dan genezen
en aanleren is veel eenvoudiger dan afleren.
Een alternatief aanbieden in de vorm
van gewenst gedrag stopt ongewenst
gedrag en geeft uw pup de kans op
succes. Wandelen zonder trekken aan
de riem, niet tegen mensen opspringen,
rustig wachten bij de deur, kunnen met
het nodige geduld en de juiste aanpak
goed aangeleerd worden.
Hebt u een hond met een bedelgewoonte aan tafel en u wilt een gedragsverandering? Allereerst moet u zich

afvragen in hoeverre u een deel van het
probleem bent. Meet u met twee
maten? U geeft hem eten van tafel en u
wilt niet dat hij bedelt. Dat gaat natuurlijk niet samen. Zo lang u van tafel voert
en zijn bedelgedrag beloont, des te langer zal u hond dit bedelen volhouden,
ook al beloont u het niet iedere keer, hij
weet dat hij een keer weer succes zal
hebben.
U kunt hem een nieuwe routine aanleren tijdens uw maaltijden. Begin met
een het creëren van een onzichtbare
streep. Creëer een beginsituatie die
heel eenvoudig is voor uw hond: geen
voedsel op tafel. Bouw dit geleidelijk op
tot er een normale maaltijd op tafel
staat. Deze oefening zal gemakkelijker
gaan als uw hond het woord “blijf of
wacht” al kent.
• Trek de onzichtbare streep op de
grond op een plek een stuk verwijderd
van de tafel. Deze lijn mag hij niet passeren tot u klaar bent met eten.
• Leid uw hond achter deze streep en
geef het commando blijf. Dan gaat u
terug naar de tafel.
• Als uw hond naar de tafel komt, gebruik dan uw lichaam om hem te blokkeren tot hij achteruit loopt voor bij de
streep
• U gaat zeker niet roepen of schreeuwen en zeker niet fysiek sturen
• Ga terug aan tafel zitten en doe alsof
u eet. Intussen beloont u hem rustig
voor het feit dat hij achter de streep
blijft.
• Als hij weer naar u toekomt, blokkeert
u hem weer met uw lichaam en moedig
hem aan om weer achter de streep te
gaan.
• Wanneer uw hond consequent achter
de streep blijft dan kunt u geleidelijk de
moeilijkheidsgraad op gaan bouwen:
eerst een koude maaltijd en later naar
een warme maaltijd.
Afhankelijk van hoe volhardend uw
hond is, zal deze opbouw enige tijd en
inspanning vergen met vele herhalingen
om tot het gewenste resultaat te komen.
Maar als u consequent blijft dan zal uw
hond zeker leren om achter die streep
te blijven totdat etenstijd voor bij is.
Mocht u een hond hebben die voedsel
zo verleidelijk vindt dat hij absoluut niet
achter de streep wil blijven dan kunt u
overwegen om hem tijdens etenstijd in
een bench te plaatsten of achter een
traphekje dat in een deurkozijn bevestigd is. Het geven van een interactief
speelgoed (Kong) met voedsel kan dan
een goed alternatief zijn.
Als uw hond moeite blijft houden met
impulscontrole rondom voedsel dan zou
het ook kunnen dat hij het doet om een
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daginvulling te zoeken om zijn verveling
het hoofd te bieden. Misschien heeft hij
wel andere dingen nodig zoals een paar
extra lekker lange wandelingen en voldoende geestelijke stimulans. Krijgt hij
die niet dan kunnen ze een ultra-focus
krijgen op bijvoorbeeld voedsel, opspringen tegen mensen, spullen stelen,
om de tijd te doden. Er zijn honden die
zelfs obsessief gedrag ontwikkelen
zoals staart najagen, bijten op de eigen
poten, soms tot bloeden toe. Dit is puur
gedrag om de eentonigheid van de dag
te doorbreken. U kunt deze eentonigheid doorbreken door uw hond in uw
aanwezigheid zijn voer te geven in een
Kong of activiteitenbal. U zou eens kunnen overwegen om weer eens een hondensport met hem op te pakken of thuis
is wat meer spelletjes met hem te gaan
doen zodat hij zijn overtollige energie
gaat opgebruiken.
De sleutel tot succes met over impulsieve honden of honden met een kort
lontje is ze hun hersens weer aan het
werk te zetten en ze een taak te geven
waar ze zich op kunnen richten. Dit
geeft weer invulling aan hun leven en
voorkomt dat u ze naar een asiel moet
brengen of erger, naar de dierenarts
voor euthanasie omdat de hond helemaal niet meer te handhaven is.
Stel grenzen aan uw pup en volwassen
hond, zodanig dat hij gaat leren waar
zijn plaats in het gezin en de maatschappij is. Doe dit op een manier die
voor uw pup duidelijk, consequent en
niet beangstigend is. Beloon goed gedrag en buig ongewenst gedrag om
naar gewenst gedrag en beloon dit laatste. En let wel: beloningsgericht wil niet
zeggen dat een pup het vrije land krijgt.
Absoluut niet. Maar het werkt een stuk
prettiger om beloond te worden voor gedrag dat gewenst is dan op je kop te
krijgen voor iets waarvan je niet eens
wist dat het fout was. Want je mocht het
toch?
Succes. Voor meer informatie bezoekt u
onze Facebookpagina via www.htcdewolf.nl.

NabijheidNU
NabijheidNU is betrokken bij de verschillende fasen rond het naderend afscheid. Juist in een vroeg
stadium
is er vaak behoefte om tot een goed
gesprek te komen. Paul kan helpen om
onafgemaakte zaken uit te spreken en
elkaar weer te vinden. Andere zaken
die in dit stadium naar voren komen zijn
het bespreken van de wensen en
ideeën rond de uitvaart. Zijn er zaken
die benoemd moeten worden, mensen
die ruimte kunnen krijgen om te spreken? Het geeft rust te weten dat er naar
u geluisterd wordt, dat uw wensen centraal staan. En dat kan ook helpen bij
het denken over uw uitvaart.
Vanuit de opgebouwde vertrouwensband kunnen we — indien gewenst —
op persoonlijke wijze bijdragen aan de
uitvaart, bijvoorbeeld als spreker. NabijheidNU werkt samen met landelijke uitvaartondernemingen. Daarbij staat
centraal dat familie en vrienden ook de
juiste aandacht krijgen.
Ten slotte blijkt soms dat er in de laatste dagen geen contact meer mogelijk
was, waardoor onuitgesproken zaken
zijn blijven liggen. NabijheidNU biedt de
mogelijkheid om hier met elkaar over in
gesprek te komen. Hierdoor kunnen we
elkaar weer een weg bieden om met
het leven door te kunnen gaan.
Voor bijna alles in het leven is er een
volgende keer. Er komt echter een moment in ieders leven waarop dat niet
meer kan. Door een naderend einde is
er geen tijd meer voor een nieuwe start.
Fouten kunnen dan niet meer worden
hersteld en meningsverschillen kunnen
onoverbrugbaar tussen mensen in
staan.

Zomerbridge bij
Bridgeclub De Blaak

Of het nu gaat om het bijleggen van een
ruzie, het delen van mooie herinneringen of het verzoenen met gebeurtenissen uit het verleden, het zijn situaties
die voor iedereen lastig zijn. Misschien
wel juist in die laatste periode.
Niemand wil zo'n periode afsluiten met
het gevoel dat je tekort bent geschoten.
Niet altijd is alles goed te praten en
soms zijn situaties ook echt complex.
Ook dan wilt u als familie een mooi afscheid voorbereiden. Nabijheid en ervaring van een onafhankelijk persoon
kunnen dan helpen. Mijn drijfveer is dan
ook om samen te zoeken naar het menselijk geluid. Eerlijke gesprekken maken
het afscheid niet minder verdrietig maar
wel lichter.

Paul Ohler
06-11423491
www.nabijheidnu.com

Bridgeclub De Blaak is sinds september 2015 actief en telt inmiddels een
kleine tachtig leden. Er wordt gespeeld in Sportcafé De Blaak in de
Grebbe 63 in wijk De Blaak in Tilburg. Bridgeclub De Blaak staat voor
gezelligheid, tolerantie en sportiviteit.
Nu het winterseizoen er bijna op zit,
gaan we ons opmaken voor de
zomer. Op de vaste speeldagen
(maandag aanvang 13 uur 30, dinsdag aanvang 19 uur 30 en donderdag aanvang 13 uur 30) wordt er een
zomerbridge georganiseerd in de periode vanaf 18 april t/m 31 juli. Naast
onze eigen leden zijn ook alle andere
bridgers uit de omgeving welkom die
graag kennis willen maken met onze
club of waar bij de eigen vereniging
geen zomerbridge wordt georganiseerd. De bijdrage voor niet-leden
bedraagt € 1,50 per persoon per
keer. Aanmelden per paar uiterlijk
één dag voor de speeldag via onze
website
www.nbbclubsites.nl/club/29043, menuoptie “aan- en afmelden” of door
een mail te versturen naar
bc.de.blaak@gmail.com .
Als u vragen heeft over de zomercompetitie of onze club in zijn algemeen kunt u die stellen via ons
mailadres.
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Voor informatie, mogelijkheden en
prijzen kunt u contact opnemen met
HD ontwerp
info@hdontwerp.nl
013-4691810
06 51 91 69 63

Oók voor logo-ontwikkeling •
huisstijlen • en alle overige vormgeving

HD ontwerp • Vlettevaart 19 • 5032 BK • Tilburg
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Goed en zorgvuldig scheiden
Nu de economische crisis afneemt,
wordt steeds vaker besloten toch te
gaan scheiden. De financiële situatie
is overzichtelijker, de huizenmarkt
trekt aan en men durft de stap te
nemen om te informeren naar de gevolgen van een echtscheiding.

de combinatie van die expertises weten
zij op welke manier problemen kunnen
worden voorkomen of aangepakt. Daarnaast hebben ze ook oog voor de belangen van de kinderen en voor hun
cliënten in hun rol van ouder. Ze vinden
het belangrijk dat de regelingen voor
hun cliënten werkbaar zijn, ook voor de
langere termijn. Door goede contacten
met diverse andere deskundigen - bijvoorbeeld accountants, pensioendeskundigen, fiscalisten en notarissen kan desgewenst altijd een totaaloplossing worden gezocht.

De advocaten en mediators van de sectie Familie en Scheiding van Bogaerts &
Groenen advocaten kunnen u helpen
goede beslissingen te nemen over uw
scheiding en alles wat daarbij komt kijken. U kunt hiervoor een afspraak
maken voor een gratis gesprek op ons
kantoor in Tilburg, in het kantoorgebouw
EnTrada, (bij de afslag Goirle/TilburgWest op de A58). U kunt tijdens dit gesprek terecht met al uw vragen over
scheiden en andere familierechtelijke
kwesties. Vrijblijvend en kosteloos.

Waar te beginnen als u gaat scheiden?
Wij bekijken met u welke manier van
scheiden voor u het beste werkt. Is het
verstandiger een eigen advocaat in de
arm te nemen of de scheiding met een
mediator te regelen?
Wij inventariseren met u wat er in uw
geval allemaal geregeld moet worden.

Advocaten en scheidingsmediators
Jacqueline van de Wiel en Mathilde
Becking zijn beiden vanaf 1987 werkzaam als advocaat personen- en familierecht en ook volledig opgeleid tot
scheidingsmediator en lid van de specialistenvereniging vFAS. Zij hebben jarenlange praktijkervaring, zowel in het
adviseren en procederen, als in mediation op het gebied van scheiding en andere familierechtelijke problemen. Door
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Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming? Blijft één van u in de woning
wonen en hoe gaat dat financieel en fiscaal? Krijgt u alimentatie of moet u alimentatie betalen en hoe veel en hoe
lang? Kunt u daar andere afspraken
over maken? Hoe ziet uw pensioen er
straks uit?
We kunnen met u nagaan wat u zelf
kunt regelen en wat wij voor u doen en
hoe u de kosten kunt beperken.
Wij zijn ervaren echtscheidingsspecialisten die voor u het verschil kunnen
maken in de lastige periode van een
echtscheiding en daarna.
Maak een afspraak voor een kosteloos
en vrijblijvend gesprek op een moment
dat het u het beste uitkomt:
Telefoon 088-1410899
WWW.BGADVOCATEN.NL

Licht op LED bij Energie Café
Waar moet je op letten als je wil overstappen op ledverlichting? Is elke fitting
geschikt voor een ledlamp? Hoe zit het
met ledverlichting en dimmers?
Mooie opkomst in De Blaak
De zaal was met zo’n 30 buurtgenoten
goed gevuld. “Een aardige opkomst
voor een avond over zo’n specifiek onderwerp”, constateert Ruud Schalkwijk
van de werkgroep Duurzame Energie.
Niet de hele avond stond in het teken
van ledverlichting: ook de slimme meter
en de energierekening passeerden de
revue. Buurtbegeleider Irmy van Paassen van Buurkracht ging bijvoorbeeld in
op hoe de slimme meter werkt en hoe je
daarmee via www.buurkracht.nl/deblaak meer inzicht kunt krijgen in je
eigen energieverbruik. Germa Krist van
de werkgroep legde vervolgens de energierekening onder de loep: wat staat
daar nou eigenlijk allemaal op?
Wel of niet vervangen?
Verlichting vormt in veel huishoudens
een flinke post op de energierekening;
gemiddeld gaat het om zo’n 14 procent
Energiecafé: woningisolatie; meer
comfort, meer rendement.
Gas is dit jaar fors duurder geworden,
want de overheid wil het verbruik van
gas ontmoedigen ten faveure van elektriciteit. Het goed isoleren van uw woning is daarmee financieel nog
aantrekkelijker geworden. Naast het
verbeteren van het rendement neemt
ook direct het comfort van de woning
toe: dus waarom nog langer wachten?
De werkgroep woningisolatie presenteert in het volgende energiecafé een
inventarisatie van de diverse mogelijkheden voor na isolatie van uw woning.
Zowel vervanging van glas/kozijnen als
spouwmuur- en vloerisolatie zullen de
revue passeren. Naast het delen van informatie zal voor de bewoners van de
Blaak ook weer een aantrekkelijke collectieve actie voor vervanging van
glas/kozijnen gepresenteerd worden.

van het stroomverbruik. De overstap op
ledverlichting kan dan ook een behoorlijke besparing opleveren. Ruud leidde
het hoofdonderwerp van de avond in
met een serie vragen aan het publiek:
wanneer kun je je lampen het beste vervangen? Wacht je tot je gewone lampen
kapot gaan of niet? “Veel bezoekers
hadden thuis al diverse lampen vervangen, maar liepen toch tegen vragen
aan. Moet je bijvoorbeeld ook je dimmer
vervangen als je ergens een ledlamp in
draait? Als je een halogeenlamp vervangt door led, is dat bijvoorbeeld aan
te raden.”
Tot en met het ovenlampje
Antwoord op alle ledvragen kwam van
Marcel van der Steen van Olino, specialist in ledverlichting. “We kregen heel
uitgebreide informatie over wat er allemaal mogelijk is en wat je beter niet
kunt doen. Hij legde uit wanneer het
verstandig is om niet alleen je lamp
maar ook je dimmer en transformator te
vervangen en welke armaturen wel en
niet geschikt zijn voor led. Wat ik bijvoorbeeld zelf niet wist, is dat je het
Verder bestaat de mogelijkheid tijdens
het energiecafé om zich aan te melden
voor een gratis inspectie van de spouwmuur en de vloer. Na isolatie is altijd
maatwerk, zodoende weet u op korte
termijn wat de mogelijkheden voor uw
woning zijn. In het energie café in
mei/juni zal er dan een aantrekkelijk
collectief aanbod volgen.
Kijkend naar het lage rendement van
geld op de bankrekening, kan een investering in woningisolatie een aantrekkelijk alternatief zijn. Direct nadat de
isolatie is aangebracht kan het voorschot van de energiemaatschappij omlaag en zal het comfort gaan toenemen:
denk hierbij bijvoorbeeld aan minder
geluid en een warmere vloer. Indirect
hebben de aangebrachte maatregelen
ook nog een positief effect op de
waarde van de woning, door de intro-
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lampje in je oven beter niet kunt vervangen. In die hitte is een ledlamp een heel
kort leven beschoren. Misschien is het
ook niet de meest voor de hand liggende lamp om door led te vervangen,
maar als je zoals ik al heel wat ledlampen in huis hebt, wil je toch weten wat
je nog meer kunt doen.”
Volgende Energiecafés
Het volgende Energiecafé is op 13 april.
“Dan gaan we het hebben over isolerende beglazing en bijpassende kozijnen. In mei gaan we verder met
spouw-, vloer- en dakisolatie. Voor
beide onderwerpen zijn werkgroepen
begonnen aan een offertetraject. Tijdens de Energiecafés zullen geselecteerde leveranciers aanwezig zijn om zo
veel mogelijk onduidelijkheden weg te
nemen en eerlijk advies te geven. Hopelijk kunnen we dan ook mooie aanbiedingen presenteren voor de buurt.”
Inwoners die zich aanmelden op
www.buurkracht.nl/de-blaak kunnen de
voortgang van de acties volgen én zien
meteen wat voor hun woonsituatie interessante maatregelen kunnen zijn.
ductie van het verplichte energielabel
bij de verkoop van de woning .
De huizen in de Blaak zijn gebouwd net
voor of eind jaren tachtig met ook de
isolatie-eisen van die tijd. De eisen,
maar zeker ook de mogelijkheden, zijn
in de loop der jaren flink veranderd op
het gebied van na-isolatie. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw woning? Kom dan op 13 april om 20:00
uur naar De Borne bij het energiecafé
waar u tevens de mogelijkheid krijgt
voor het aanvragen van een gratis advies voor de mogelijkheden van na isolatie van uw spouwmuren en isolatie
van de vloer. Niet iedereen is exact op
de hoogte van de mogelijkheden voor
na isolatie voor vloer, spouwmuur, kozijnen, glas en dakisolatie. De werkgroep helpt u graag verder in het
verkennen van uw mogelijkheden.

BOeMS brengt musical Cabaret naar Tilburg
Van 14 t/m 17 april opent Musicalvereniging BOeMS in Theaters Tilburg
haar eigen nachtclub: de Kit Kat Club.
Daar kun je je mee laten slepen in het
verhaal van Cabaret, een musical over
de keuze van liefde of leven! Cabaret
speelt zich af in de zinderende jaren
dertig in Berlijn, kort voordat de tweede
wereldoorlog uitbreekt. Het culturele
leven in Berlijn beleefde een wilde en
genotzuchtige tijd, zo ook in de Kit Kat
Club.
Het is de twintigste productie die
BOeMS ten tonele brengt en regisseur
Bas Groenenberg is al verschillende
producties betrokken bij de vereniging.
Hij vertelt trots: “We hebben voor een
spannend theaterconcept gekozen;
nieuw voor BOeMS, maar ook voor Cabaret: zo is de musical nog niet eerder
op de planken gezet. Dat zit ‘m in het
decor, maar ook in de continue aanwezigheid van alle spelers op het podium.
En deze musical heeft als uitdaging de
dreiging van het stuk te laten voelen,
zonder dat het zwaar wordt.”

kunst.nl/projecten/4239-willkommen-bijcabaret-door-boems-2) of hostesses in
de schouwburg. Eén van de belangrijkste redenen waarom ik zo graag met
amateurs werk: de gedrevenheid, het
onvoorwaardelijke en de oprechte passie voor het vak. Amateurs kunnen oprecht dankbaar zijn dat ze een mooie
rol mogen spelen en hebben daar heel
veel voor over. Mensen hebben hier
geen last van het eigen ego, terwijl dat
in de professionele wereld nog wel
eens het geval is.”

lingen, maar ook particulieren, op om
kaartjes te kopen en deze te schenken
aan vrijwilligers. Momenteel kunnen al
zo’n 75 vrijwilligers blij worden gemaakt
met een avondje uit, maar we hopen
natuurlijk op meer. Als u, samen met
andere Tilburgse bedrijven en particulieren nog 75 extra kaarten sponsort,
doet BOeMS er nog 75 kaarten voor
vrijwilligers bij! Steun ook deze actie en
koop een kaartje voor uw vrijwilliger via
info@boems.nl Kaarten zijn al te koop
vanaf €17,50.

BOeMS trakteert vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen BOeMS.
Daarom roept BOeMS bedrijven, instel-

Regie: Bas Groenenberg / Muzikale leiding: Carla de Waal / Choreografie:
Irene Smits /Dirigent: Ron Antens.

Op de vraag wat Bas trekt aan deze Tilburgse vereniging, antwoordt hij: “Ik regisseer bij verschillende verenigingen
en heb dus wat vergelijkingsmateriaal.
BOeMS heeft een onmisbare groep van
vrijwilligers om haar heen die de prachtigste kostuums en decors maken.
BOeMS zelf bestaat uit 26 leden die,
naast hun talent voor zingen, dansen
en acteren, ieder hun eigen kwaliteit inzetten voor de vereniging. Dit varieert
van vormgeving tot aan het regelen van
crowdfunding (https://www.voorde-

%XUJHPHHVWHU5HQVVWUDDWʛ*RLUOHʛWHO
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Bewustmaking voor ( jeugd-) hulpvragers
Ieder mens is uniek. Ieder mens wil zich
goed voelen en groeien. Soms lukt dat
even niet en dat is niet alleen lastig,
maar geeft vaak ook problemen.
Door mijn ervaringen, onder andere op
de MytylschoolTilburg, weet ik dat iedereen zijn kwaliteiten heeft en problemen op te lossen- of te keren zijn.
Ik ben Ellen van de Wiel en werk als
zelfstandig opvoedingsondersteuner.
Mijn roots liggen aan de Gilzerbaan (
waterleiding). De wijk De Blaak heb ik
gebouwd zien worden. Mijn werkzame
leven heb ik doorgebracht in het (speciaal) onderwijs. Door het werken in een
multidisciplinair team, waarin de ouders
een grote rol spelen, heb ik ervaren hoe
belangrijk samenwerken en communiceren is. Ook dat veel niet vanzelfsprekend is, maar dat samen hard werken
beloond wordt!
Afgelopen september ben ik gestart als
zelfstandig opvoedingsondersteuner.
Veranderingen in de maatschappij
geven dat grote organisaties meer en
meer onder druk komen te staan en
daardoor de focus niet meer houden op
waar ze eigenlijk voor gaan/staan. Zo
ook het onderwijs en de zorg. Dat baart
mij zorgen en vanuit mijn missie ben ik
gestopt als juf en ga ik nu weer met
mensen werken. Dit vanuit professie,
maar tevens ben ik ervaringsdeskundige – moeder van…

Ik heb bewust gekozen te gaan werken
als zelfstandige omdat ik nu zelf de
keuze kan maken om mijn tijd in u (en
uw kind) te steken en als mens naast u
te gaan staan en flexibel mee te bewegen.
Ik ben afgestudeerd op het vak ortho
pedagogiek met als specialisme 'gedragsverandering'. Mijn grootste ervaring ligt bij autisme, AD(H)D en
verslavingsproblematiek.
Hulpverlening blijkt een gesloten netwerk te zijn… ik wil mensen bewust
maken dat er meer mogelijkheden zijn
dan de ‘oude, vertrouwende weg’.
Zodra je het netwerk instapt ben je je
eigen regie kwijt en krijg je te maken
met wachtlijsten, beleid en protocollen.
Bij mij is er geen doorverwijzing nodig,
is er geen wachtlijst en ik werk praktisch en pragmatisch in uw gezin/ setting. In een straal van 10 km vanaf mijn
praktijk bied ik aan om desgewenst op
locatie te komen overdag, in de avonduren en zo nodig in het weekend. Het
lijntje is en blijft kort. En mijn enigste
beleid is:de mens centraal. U houdt uw
eigen regie.
Ik bied u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan van 30 minuten. Indien gewenst maken we, op het door u
gekozen moment, een schriftelijke overeenkomst voor mijn kortdurend, oplossingsgericht programma.

Ellen van de Wiel – Samen, op weg naar beter
ellenvandewiel@hotmail.com
06-36597522
neem gerust vrijblijvend contact op.

Samen bespreken we het probleem en
kijken we wie en wat ermee te maken
heeft. Dan stelt u (/ uw kind) uw doel en
bespreken we de stappen. Vanuit uw
wil en motivatie gaat u aan de slag. Alleen en / of met uw omgeving.
In uw tempo werken we van ‘klacht
naar kracht’.
Uw eigen motivatie zorgt dat u met uw
eigen kwaliteiten de situatie weer aan
kunt en tot rust/ ontspanning komt. Vanuit de rust komt er weer (zelf-) vertrouwen, energie en plezier.
De zwaarte van de problematiek bepaalt de frequentie van mijn inzet. Mogelijk zijn enkele sessies al voldoende.
Indien ik inschat dat de zwaarte te groot
is voor mijn expertise zal ik helpen met
doorverwijzen.
Na bv. echtscheiding of overlijden is de
vertrouwde structuur uit het gezin. Tevens is er veel emotie. Gezien de praktische- en emotionele verwerking is het
bijna onmogelijk oog en oor
te hebben voor de kinderen. Daarbij
moeten we niet vergeten hoe moeilijk
het is ‘open te luisteren’ en werkelijk
‘tijd’ te geven. Ook is mijn ervaring dat
kinderen, hoe jong ook, hun naasten
willen ontzien en zich daardoor niet optimaal open stellen… Hier kunnen een
paar gesprekken met een onafhankelijke derde al ontlasting en opluchting
geven.
Blijf niet te lang rondlopen met uw vragen/ twijfels. Uitspreken ervan lucht al
op en structureert. U hoeft het niet alleen te doen. ‘Samen, (gaan we) op
weg naar beter’.
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Concert “Pastourelles”
Op zaterdagavond 16 april en zondagmiddag 24 april geeft het Tilburgs Vrouwenkamerkoor Cantilare olv dirigente
Herma Timmer een concert met medewerking van accordeonduo TOEAC en
met animatie van Studio Kubus.
Met het project “Pastourelles” heeft
Cantilare zich laten inspireren door liederen over het landleven.

De compositie "České Pastorely van
Václav Trojan” vormt de spil van het
programma. Het is een prachtig stuk
voor twee accordeons en vrouwenkoor
waarin Trojan zich heeft laten leiden
door de Tsjechische volksmuziek. Trojans muziek is sprookjesachtig en zeer
verhalend, gericht op de schoonheid en
puurheid van het landleven.
Daarnaast zingt Cantilare voor u werken van F. Farkas, B. Martinu, H. Keuning, E. Grieg en J. Cantaloube.

Zaterdagavond 16 april om 20.00 uur
in het Cenakel te Tilburg,
Cenakel 1, 5022 KK Tilburg.
Zondagmiddag 24 april om 14.30 uur
in de Hilvaria Studio’s te Hilvarenbeek, Goirlesedijk 12-B
5081 ND Hilvarenbeek.
Kaarten:
€15,00 incl. koffie/thee en programmaboekje.
Bestellen:
cantilaretilburg@gmail.com of
tel. 06 28771275.
Info: www.cantilare.nl

Scheiden?
maak een afspraak voor een

GRATIS GESPREK

088-1410899
EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1N, 5032 MD Tilburg

www.bgadvocaten.nl
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Het eten is klaar.com
Een kijkje in de keuken van Taste!
ben we twee restaurants met een Bib
Gourmand (in de volksmond een halve
Michelinster genoemd): Onze ‘eigen’
Hofstede de Blaak en restaurant
L’Olivo aan de Korte Heuvel. Daarnaast zijn er de Houtloods in de Spoorzone en Monarh in het Missionarishuis
aan de Bredaseweg waar stevig aan de
weg wordt getimmerd en die ongetwijfeld dit jaar of volgend jaar ergens in
een gids zullen verschijnen.

chefkok Mike van Strien
van restaurant Taste!
Culinair gezien is Tilburg aan een inhaalslag bezig en dat merk je. Hoewel ‘de ster’ nog steeds ontbreekt,
zien we steeds meer restaurants met
een zeer hoog niveau. Inmiddels heb-

Naast Michelin kennen we de toonaangevende hotel- en restaurantgids
Gault Millau. Sinds enkele jaren
bevat deze gids (slechts) drie Tilburgse restaurants: ook hier Hofstede de Blaak, Auberge Du Bonheur
én restaurant Taste, gelegen in de
kelder van Hotel Mercure aan de
Heuvel. Over de eerste twee schreef ik
eerder een column. Bij de derde mocht
ik deze maand een kijkje komen nemen
in de keuken. Van chefkok Mike van
Strien leerde ik meteen een leuk gerecht te maken. Al besefte ik ook meteen dat een Horecakeuken iets heel
anders is dan mijn keukentje thuis.
Eigenlijk wist ik niet zo heel goed wat ik
moest verwachten van mijn bezoek aan
Taste! Het was sowieso een buitenkansje. Wie is immers in de gelegenheid om eens écht achter de schermen
van een toprestaurant te kijken behalve
dan via de vele populaire televisiepro-
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gramma’s?
Gelukkig hoefde ik me geen zorgen te
maken. Mike en restaurantmanager/
sommelier Kees Verlaan waren enthousiast genoeg om er een geweldig uur
van te maken. Mike had een heerlijk
voorjaarsgerecht voorbereid: ‘Zeebaars
met rode biet’ en dat was voor een
thuiskok hét moment om tijdens het
koken tientallen vragen te stellen over
bereidingen, producten, smaken en presentaties. In de hedendaagse keuken is
“Zeebaars met rode biet” immers niet
enkel zeebaars met rode biet. Want wat
ligt er allemaal op je bord: Op de huid
gebakken zeebaars, biet gemarineerd
in kruidenolie, groene asperge (geblancheerd en gemarineerd in kruidenolie) ,
Chioggabiet gevuld met een gel van
rode biet, kroepoek van rode biet, gebrande rode ui, Beurre Blanc met rode
biet, Mousseline met knoflook, borage
cress, rucolaolie en gestoofde zeekraal
met zwarte peper. Heeft u even?
De meeste recepten vindt u op
hetetenisklaar.com.
‘s Avonds mocht ik met een prima gezelschap aanschuiven voor het diner.
Natuurlijk kregen we de Zeebaars met
rode biet. Maar ook de Hertenbiefstuk,
de rivierkreeft en het kaasplankje waren
van uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien
had Kees een prima wijnarrangement
met een mooi verhaal achter de wijnen.
Bedankt Mike en Kees voor de topdag!

Gianotten

Thuis = de natuur!
Waar ben je vandaag de dag nog zeker van? De politiek,
economie, onderwijs, zorg en alles wat daarmee te maken
heeft, alles gaat op de schop. Zo is het nog wel eens knap
lastig om met verschillende ingrijpende veranderingen om
te gaan en daar vrolijk bij te blijven. Laat staan de situatie
te begrijpen of er vrede mee te hebben zonder het ongeïnteresseerd weg te wuiven. Wanneer je goed in je vel zit kan
je beter met tegenslagen omgaan, dat is bekend. Maar hoe
zorg je dat je goed in je vel zit? Met de eeuwen zijn wij als
mensen wat basale zaken hierin vergeten ben ik van mening. Een soort levens- of natuurgeheimen zal ik maar zeggen. Net zoals oma’s huishoudweetjes.
Ik ben Jael Nouhet (39) samen
met mijn vriendin Linda wonen
wij hier in Tilburg, vlak bij de
Blaak. Linda is juf op een basisschool en ik heb als ontwikkelingspedagoog mijn bedrijf
Natuurpedagoog. Ik heb zelf
een redelijk alternatieve opvoeding gehad. Zo waren wij
veel buiten, gingen op reis,
kwamen bij allerlei verschillende mensen over de vloer.
Vaak zaten wij aan grote tafels
met (on)bekende mensen met
eten, muziek, vuren en verhalen. Druk, gezellig, warm en
hartelijk.
Maar goed, natuurgeheimen dus; dingen die oud zijn maar in
de vergetelheid zijn geraakt. Vroeger gingen mensen regelmatig naar een gebedshuis voor stilte of zochten daar contact met
iets of iemand als steun. Niet voor niets. Dit soort eenvoudige
wijsheden missen wij te vaak. Geef je je hoofd wel eens rust
en doe je niets? Vraag je jezelf wel eens af wat je fijn vind of
wat niet? Zo vraag je jezelf namelijk af; waar liggen mijn grenzen van mijn eigen keuzes en respect? Nog zo één; Ga regelmatig naar buiten om je gedachten te verzetten, frisse lucht te
krijgen en beweging; nog gezond ook. Soms is dat lastig en
soms is het fijn, dat zal altijd wel zo blijven.
D.m.v. mijn bedrijf Natuurpedagoog zorg ik ervoor dat dit bij
onze volgende generatie bewuste en bekende natuurwijsheden zijn. Zo heb ik een lespakket ontwikkeld voor het basisonderwijs EducatiePit; waar kinderen “Het wonder van de natuur”
kunnen ontdekken, zo noem ik het. Omdat, hoe beter je met
een plant omgaat hoe meer vrucht je er vanaf krijgt; gratis
eten! Zie je de parallel met de natuur al? Want ook hoe je met
elkaar omgaat, zo krijg je het terug. Eigenlijk is de mens ook
natuur dus. Verder bied ik kinderfeestjes in de natuur aan waar
je kan ravotten, hutten bouwen of pijl en boog maken. Dit om
kinderen weer vertrouwd te laten raken met de natuur die veel
van ons toch vaak vies vinden. En bied ik Natuurworkshops,
ideaal voor op een evenement of school om spelenderwijs kinderen bewust te maken en te laten ontdekken hoeveel de natuur te bieden heeft. Duurzaamheid, techniek en de
dierenwereld komen ook aan bod.
D.m.v. mijn bedrijf draag ik graag in de wereld bij aan dit bewustzijn. Als wij ons dit soort wijsheden weer wat beter gaan
herinneren zijn we goed op weg in een opwaartse positieve
flow. En dan is het weer extra fijn en welverdiend als je dan
ook weer eens kan uitrusten op de bank…. in het park en de
vogels hoort. Wie weet is mijn aanbod ook wat voor jou. Dan
zie of hoor ik het graag. Kijk op daarvoor eens op www.natuurpedagoog.nl voor meer informatie.
Graag tot ziens, Jael Nouhet
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$E WONINGMARKT IS IN BEWEGING
)N HET LAATSTE KWARTAAL VAN  IS EEN RECORDAANTAL HUIZEN
VERKOCHT %R WERDEN MAAR LIEFST  WONINGEN VERKOCHT
EN DAT BETEKENT EEN STIJGING VAN  TEN OPZICHTE VAN HET
JAAR DAARVOOR $E REDEN HIERVOOR VAN IS DE LAGE HYPOTHEEK
RENTE EN HET GROEIENDE CONSUMENTENVERTROUWEN
/OK DE PRIJZEN STEGEN GEMIDDELD NAAR €  
6ERGELEKEN MET EEN KWARTAAL EERDER WERDEN ER ONGEVEER
  MEER WONINGEN VERKOCHT /P JAARBASIS STEGEN DE
HUIZENPRIJZEN MET  )N HEEL  WERDEN ER DOOR .6MAKELAARS OVERIGENS RUIM  WONINGEN VERKOCHT
$AT IS BIJNA  MEER DAN IN 
$E WONINGMARKT LAAT NU AL ENIGE TIJD EEN KRACHTIG HERSTEL
ZIEN 0ROCENTUEEL GEZIEN LIJKT DE STEVIGSTE GROEI IN DE
VERKOPEN AL WEER ACHTER DE RUG 7AT BETREFT HET AANTAL
TRANSACTIES GAAT DE .6- VOOR  VOORLOPIG UIT VAN
EEN STIJGING VAN  TOT  PROCENT EN EEN PRIJSSTIJGING VAN
 TOT  PROCENT 4OCH LIGT DE PRIJS VAN DE GEMIDDELD
VERKOCHTE WONING NOG BIJNA  ONDER HET NIVEAU VAN BIJ
DE START VAN DE CRISIS
7AT VOLGENS ONS VOORAL POSITIEF IS IS DAT HET AANTAL HUIZEN
DAT TE KOOP STAAT VERDER IS AFGENOMEN (ET LUKT MAKELAARS
INMIDDELS OOK OM MEER VRIJSTAANDE HUIZEN AAN DE MAN
TE BRENGEN 6ERDER ZIT DE GEMIDDELDE VRAAGPRIJS VOOR HET
EERST IN ZES JAAR WEER IETS IN DE LIFT -ENSEN DIE HUN HUIS
PROBEREN TE VERKOPEN VRAGEN NU ONGEVEER   MEER DAN
EEN JAAR GELEDEN
)N 4ILBURG STAAN ER INMIDDELS  WONINGEN TE KOOP
)N DE AFGELOPEN TWAALF MAANDEN ZIJN ER  WONINGEN
VERKOCHT )N DE "LAAK STAAN OP DIT MOMENT  WONINGEN TE
KOOP EN ER ZIJN HET AFGELOPEN JAAR  WONINGEN VERKOCHT
$E TRANSACTIES VONDEN MET NAME PLAATS IN DE PRIJSKLASSE
TUSSEN DE  EN  EURO )N DE PRIJSKLASSE
TUSSEN  EN  EURO ZIJN ER SLECHTS DERTIEN
TRANSACTIES GEWEEST 4USSEN DE  EN 
EURO ZIJN ER TIEN TRANSACTIES GEWEEST "OVEN DE € 
ZIJN ER SLECHT DRIE WONINGEN VERKOCHT EN ER IS NIET EEN
WONING BOVEN EEN MILJOEN VERKOCHT
-OCHT U OP KORTE OF LANGE TERMIJN OVERWEGEN OM UW
WONING TE VERKOPEN OF EEN ANDERE WONING AAN TE KOPEN
DAN MAKEN WIJ GRAAG MET U EEN AFSPRAAK VOOR EEN
VRIJBLIJVEND ADVIES 7IJ VERZORGEN OOK GRAAG VOOR U EEN
TAXATIE DIE U NODIG HEEFT VOOR OVERSLUITEN OF WIJZIGEN
VAN UW HYPOTHEEK
4OT ZIENS IN DE WIJK
0AUL -OLS
0IUSPLEIN  4ILBURG
INFO MSMAKELAARSNL
TELEFOON  
WWWMSMAKELAARSNL

"RON 6ERENIGING %IGEN (UIS &UNDA EN .6-

KVW de Blaak
Inschrijving Kind
KinderVakantieWerk
derVakantieWerk de Blaak

Stichting KVW de
e Blaak

Het is weer zover! Aan
Aaan het einde
einde van de zomervakantie
zomervakantie barst het feest weer
weer
los bij KVW de Blaak wat
w dit jaar wordt gehouden
n van 29 aug t/m 02
02 sep 2016.
2016
6.

Voorzitter:
Voorzitter:
Karen Bogaert
g
karen@kvwdeblaak.
.nl
karen@kvwdeblaak.nl

Inschrijven via de
e website of tijdens de inschrijfavond op:
woensdag 11 me
2016 van 19.00 uur tot
to
ot 21.00 uur.
uur.
meii 2016
Locatie: Basisschool de Borne, Grebbe 40, Tilburg
Tilburrg
uur..
Achternaam A t/m M vanaf 19.00 uur - Achternaam
Achternaaam N t/m Z vanaf 20.00
20.00 uur
Kosten
Betalen en K
osten per
p kind:
contant
Betalen via IDeal bij online
o
inschrijving of contan
nt tijdens de inschrijfavond.
Kiddies:
Groep A/B/C:
Groep D:

15,00
€ 15,0
00 (kind gaat kkomend
omend schooljaar
scho
ooljaar naar groep 1 of 2)
37,50
€ 37,5
50 (kind gaat kkomend
omend schooljaar
scho
ooljaar naar groep 3 t/m 7)
47,50
€ 47,5
50 (kind gaat komend
komend schooljaar
scho
ooljaar naar groep 8 of v.o.)
v.o.)

Let op: Er kan niet gepind
gepind worden op de betaalavond!
betaalavo
ond!  
ƨ
ƨ  

11 mei verhoogd met administratiekosten
a
administratiek
osten (€ 5,- voor
voo
or groep A/B/C/D & € 2,50
2,50 voor
voo
or
Kiddies). Hier worden GEEN uitzonderingen op gemaakt
ge
emaakt en dit geldt ook voor
voo
or
internetinschrijvingen d
die niet betaald zijn.
Voor na-inschrijvingen ((dus
Voor
du
us na 11 mei) kunt u terecht bij Lo
Loet
oet Smits. Dit kunt u doen door he
het
et
 ơ
ơήȋ
ήȋ ǨȌ
ǨȌ
͜͟Ǥ  ơ͙͙͚͙͘͞Ǧ
ơ͙͙͚
͚͙͘͞Ǧ
͜͟Ǥ
inschrijfadres worden uitg
uitgesloten
gesloten van deelname.
deelname Let op: Bij
B inschrijvingen die na 11 mei bin
binn
nkomen, kunnen wij niet
niet garanderen
garanderen dat uw kind bij een
n vriend(in)
vriend(in) in de groep komt!
komt! Voor
Voo
or
nen komen,
inlichtingen hierover kuntt u terecht bij Imara Konings:
Konings: imara@kvwdeblaak.nl
imarra@kvwdeblaak.nl - 06-20284383.
06-20284383.
Deelname is geheel
geheel op eigen
eig
gen verantwoording. Organisatie en medewerkers
medewerkers aanvaarden geen
geen
aansprakelijkheid voor het
he
et zoekraken
zoekraken en/of beschadigen van
van persoonlijke
persoonlijke eigendommen. InIn
naansprakelijkheid
dien uw kind na inschrijving
inschrijving niet of niet volledig meedoet met
m KVW de Blaak, zonder geldige
geldige
reden, is een teruggaaf van
vaan betaald inschrijfgeld niet mogelijk.
mogelijk. Meer info op: kvwdeblaak.nl.

Secretaris:
Imara K
onings
Konings
P
eelland 2, 55051
051 CL, Riel
Peelland
imara@kvwdeblaak.nl
.nl

Meer info & onlin
online
ne inschrijven
Vanaf 1 april 2016
2016 kunt
kunt u de nodige
informatie vinden
vinden op
o het internet.
informatie
voor
Alle informat
ie voo
or tijdens
tijdens KVW
ontvangt u in de laatste
laattste schoolweek
via school of per pos
post.
st.
LET OP: Inschrijvingen
Inschrijving
gen via de webwebsite kunnen voortaan
voorttaan direct
direct via
iDeal worden betaald.
betaa
ald. U hoeft na
iDeal
uw iD
iDe
all betaling
b t li niet
niiett meer naar de
d
inschrijfavond te k
omen !
komen
W
ebsite: www
.kvwd
deblaak.nl.
Website:
www.kvwdeblaak.nl.
Inschrijven via internet
interrnet is mogelijk
van 1 april tot 7 mei 2
016.
2016.
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Hier
H
ier niets invullen!
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Naam kind:
Adres:
P
ostcode:
Postcode:
Plaats:
T
elefoonnummer 1:
Telefoonnummer
T
elefoonnummer 2:
Telefoonnummer

Jongen

Uw e-mailadres
e-mailadres::
Geboortedatum
m kind:
Meisje School:
Huidige groep:
Groep na KVW:
Huidige leerkrac
leerkracht:
cht:

V
riend(in) bij wie mijn
n kind graag in de groep wil:
wil:
Vriend(in)
ȋ͙Ǣ
ȋ͙Ǣ
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Eventuele bijzonderh
bijzonderheden
heden ((denk
denk aan allergieën, medicijnen, etc.)

Handtekening
Handttekening ouders / verzorgers:
rs:

Deze strook inc
inclusief
clusief inschrijfgeld (€ 15,00 / € 37,5
37,50
0 / € 47,50)
47,50) inleveren
inleveren op
op 11 mei 2016
2016 tussen 19.00 en
n 21.00 uur

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
: m. simons
: n. de langen
: k. besems-jacobs

niers 40
reest 5

4634819
4630308
5900011
5900280
4671959
4634038
06-53794800
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
lauwers 17
ravensteinerf 31
lage witsiebaan 122
postbus 9192 - 5000 HD Tilburg
olga@ho-net.nl
www.koormalkander.nl
regge 89
hanneke.verschuuren@gmail.com
beeklaan 50
vlettevaart 14
regge 47
keltenstraat 16
vierbanse gantel 5
ad.schraven@home.nl
aa of weerijs 42

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
beeklaan 105
4630809

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

06-81170076
4682822
4632623
5910098
06-23656694
4675895
4675000
4685019

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

4670580

: a.j. lindhout-jansen
: b.f.m. de kort-de bont
spreekuur op afspraak
logopedie
: e.m. de zwart
logopedie
: v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers
mondhygiëniste
: a.h.m. ackens-venmans
yoga en zwangerschaps-yoga
: y. langenhuijsen
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
beloved kraamzorg
: sharon van aalst

vlettevaart 23
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
merkske 3

4631384
4679266
4634344
4630900
5910217
4684508
4634748
06-21382280
4637344
4689795
8229222
4635664
06-43233311

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

veerse meer 60
veerse meer 18
vlettevaart 14
henriette ronnerstraat 19
weteringlaan 134

4681118
4672516
5910099
5920048
06-52493511

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

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

