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Voorwoord
En in één keer was er een beetje gedoe in de wijk over de viering van Koningsdag. Of liever het niet vieren van Koningsdag
in de wijk. Het was immers een jarenlange traditie? Een optocht met versierde fietsen, een speelgoedmarkt en soms een
springkussen. Eerst bij de speeltuin achter de Hofstede en later op het KVW-terrein bij het winkelcentrum. Jaren geleden
werd dit georganiseerd door de werkgroep sociaal-cultureel onder de vleugels van de Wijkraad maar werd later, bij gebrek
aan vrijwilligers, liefdevol overgenomen door de leiding van het KVW.
In het vorige nummer van het wijkblad haalde de voorzitter van de wijkraad nogal fel uit naar het KVW. Gelukkig kunnen wij
in zijn woordje van deze keer een heel ander geluid horen.
Wat me hierbij verder opviel zijn de reacties op de Facebookpagina van de Blaak (niet behorende bij het wijkblad en die er
voor het gemak in eerste instantie ook maar van uit ging dat KVW het wel zou doen): Gebeurt er niets? Waar kan ik mijn kind
aanmelden? Waarom doet KVW het niet?
Allemaal gemakkelijke vragen. Maar misschien kunt u het een keer omdraaien? Wordt er iets georganiseerd, waarmee kan ik
helpen? Wilt u een leuke dag voor uw kinderen? Dat gaat niet vanzelf! De wijkraad kan ongetwijfeld nog handjes gebruiken
volgend jaar en in de volgende jaren.
René
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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.

De Vriendschapsbank: persoonlijk en betrokken
Het voorjaar is weer aangebroken,
dus tijd om er op uit te gaan. Bent u
op zoek naar nieuwe leuke contacten? Een maatje voor de schouwburg, om samen mee te fietsen,
wandelen of gewoon een kopje koffie te drinken? Denk dan eens aan de
inloop van de Vriendschapsbank,
een initiatief van ContourdeTwern.
Sinds 8 maanden is er een inloop in
sportcafé de Blaak, op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur. U kunt daar
onder het genot van een kopje koffie
kennismaken met anderen, en u opgeven voor allerlei activiteiten. Drempel-

vrees? Is niet nodig, want u wordt warm
onthaald door onze gastvrouwen.
Besluit u lid te worden van de Vriendschapsbank, dan krijgt u een uitgebreider kennismakingsgesprek waarbij we
samen met u bespreken waar uw behoeftes liggen. Persoonlijke aandacht
staat bij de Vriendschapsbank hoog in
het vaandel.
De Vriendschapsbank is een stedelijk
project en telt inmiddels meer dan 300
leden. Ook in de Reeshof en OudNoord zijn inlopen. De deelnemers ontmoeten elkaar ook tijdens tal van
activiteiten. Zo is er een film-, wandel-,
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fiets- en uit eten club. Heeft u zelf een
liefhebberij en wilt u dit graag delen met
anderen? Ook hierin is van alles mogelijk.
Interesse of vragen? Neem dan contact
op met Annemarie Vermeulen van ContourdeTwern via tel: 013-542 1664 of
06-451 33 696 of annemarievermeulen@contourdetwern.nl.
Inloop Vriendschapsbank in sportcafé de Blaak, Grebbe 63: elke
woensdag van 10:00 tot 12:00 uur.
Let op: in augustus is het café dicht.
De eerstvolgende inloop is dan weer
op woensdag 7 september.

Grebbe 40, 5032 RT Tilburg
tel.: 013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

Opening schoolplein 14 bs de Borne
veel en sportief bewegen op ’n mooi nieuw schoolplein
Op vrijdag 8 april is ons nieuwe
schoolplein feestelijk geopend. Het
project Schoolplein 14 is een initiatief vanuit de Johan Cruyff foundation om van schoolpleinen een
bewegingsuitdagende en bewegingsprikkelende omgeving te maken.
Buitenspelen een vak op school!
No Problemo van basisschool de Borne
heeft samen met juf Monique, meneer
Paul, juf Fenna en meneer Stef het
schoolplein ontworpen. Na een presentatie over Schoolplein 14 in de Kinderraad door juf Fenna en meneer Stef
hebben de leden van de Kinderraad in
hun eigen groep verteld over Schoolplein 14. Samen met hun klasgenoten
hebben ze een keuze gemaakt uit een
aantal ‘coatings’. Deze coatings zijn
door alle leerlingen in de gymles uitgeprobeerd en na afloop is een definitieve
keuze gemaakt en een plan opgesteld

dat is voorgelegd aan de Cruyff Foundation.
Sportief geld inzamelen voor Schoolplein 14
Dit project wordt financieel ondersteund
door de Cruyff Foundation, FEHT for
Live en vanuit het bedrijfsleven door
Rabobank en Interpolis. Jack Buckens,
directeur Interpolis: "Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden
en op een veilige manier met elkaar buiten kunnen spelen. Vandaar dat Interpolis het project Schoolplein 14 graag
ondersteunt. We wensen de kinderen
van basisschool De Borne Blaak in Tilburg, veel speelplezier op hun nieuwe
schoolplein!"
Daarnaast hebben basisschool de
Borne en Stichting Xpect Primair een financiële bijdrage geleverd. De school
en de leerlingen hebben door middel

van allerlei sportieve acties een mooi
bedrag ingezameld. Er is o.a. een voetbaltoernooi van de kinderen van groep
6 t/m 8 tegen de leraren georganiseerd;
allerlei individuele acties van kinderen
en als sluitstuk de ‘Challenges’ waar
alle kinderen hun ouders, opa’s en
oma’s, leraren etc. uitdaagden om sportieve uitdagingen met hen aan te gaan.
‘n sportief feestje op 8 april
Eindelijk was het zover, de officiële opening. Een sportieve start met een warming-up op muziek door meneer Robin,
juf Maud en juf Fenna gevolgd door een
praatje van juf Monique en natuurlijk
kwamen ook de sponsoren aan het
woord. Vervolgens werd het plein officieel geopend door de goals van tophockeysters Ireen van den Assem en
Margot van Geffen. We sloten de ochtend af met een klein partijtje hockey,
waarbij een aantal leerlingen van de
Borne samen met deze hockeysters
mocht spelen! Alle groepen kregen
deze dag de gelegenheid om op het
nieuwe plein te spelen en kennis te
maken met de verschillende spelletjes
en spelen. Een erg geslaagde feestelijke opening en we hopen natuurlijk dat
dit mooie nieuwe schoolplein veel
speelplezier oplevert!

Koningsspelen 2016 op bs de Borne een
groot succes!
Op 22 april, de vrijdag voor de meivakantie, hebben de Koningsspelen van 2016 op
onze school plaatsgevonden. Op 3 verschillende locaties werd door alle kinderen
van de Borne fanatiek gesport. Alle kinderen begonnen de dag met het Koningsontbijt om daarna aan het door gym juf Fenna georganiseerde sportprogramma te beginnen. Onze kleuters speelden allerlei spelletjes op het schoolplein. De groepen 3
t/m 5 gingen naar TC de Blaak en de Blaakboerderij voor o.a. een tennisclinic. Maar
er stond ook touwtrekken, voetballen, springen op een luchtkussen en heerlijk spelen in de speeltuin op het programma. De groepen 6 t/m 8 gingen op de fiets naar
Sarto om daar aan een gevarieerd en leuk sportprogramma deel te nemen. We kijken ook deze keer terug op een geweldig sportieve dag!

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!

Huisartsen en apotheek verhuizen terug naar Beeklaan
Bijna is het zover! Begin juni wordt
het nieuwe gezondheidscentrum aan
de Beeklaan opgeleverd. Na een half
jaar bouwen en verbouwen is bijna
het moment daar dat de huisartsen
en de apotheek terugkomen naar het
winkelcentrum in de Blaak. Het is de
bedoeling dat we op 13 juni de deuren weer kunnen openen. Dit zal niet
helemaal zonder bouwoverlast gebeuren, aangezien de podotherapiepraktijk van Maarten Vissers dan nog
klaar gemaakt moet worden voor gebruik. We verwachten begin september 2016 helemaal op orde te zijn.

Voor de spoedreceptuur van apotheek
de Blaak kunt u op deze dagen terecht
bij apotheek Zorgvlied, Ringbaan West
273, 5037 PD Tilburg.
Doordat er meer partijen in het pand
aan de Beeklaan gevestigd worden, is
de huisnummering als volgt aangepast:
Podotherapiepraktijk Maarten Vissers,
Beeklaan 105
Apotheek de Blaak, Beeklaan 107
Huisartsenpraktijk Backx,
Beeklaan 107A
Huisartsenpraktijk Lindhout/de Kort
Beeklaan 107B

Om de verhuizing mogelijk te maken
zullen zowel de huisartsenpraktijk van
dokter de Kort en dokter Lindhout, als
de praktijk van dokter Backx, als apotheek de Blaak op donderdag 9 en vrijdag 10 juni gesloten zijn.
De bloedprikpost van Diagnostiek Brabant zal 10 juni niet aanwezig zijn op
onze tijdelijke locatie.
Op deze dagen kunt u terecht bij waarnemend huisartsen, zie hiervoor de
websites:
Dekortlinhout.praktijkinfo.nl
www.dokterbackx.nl
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Tot de verhuizing kunt u de apotheek en
beide huisartsenpraktijken vinden op de
1e verdieping van de tijdelijke huisvesting:
Saal van Zwanenbergweg 1
5026 RM Tilburg (zijstraat van de Huub
van Doorneweg, industrieterrein het
Laar)
Ook de bloedprikpost van Diagnostiek
Brabant is hier aanwezig op dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30-10.00u.

Nieuws uit de Kaaistoep

Nergens anders in Nederland onderzoekt men de biodiversiteit zo intensief
als in De Kaaistoep. In de loop van twintig jaar zijn er bijna 8000 soorten gevonden, waaronder meer dan 5200
geleedpotigen. En het einde is nog lang
niet in zicht…

ken. De bossen worden omgevormd
naar gevarieerdere bossen met een
goede balans in soorten en structuur.
Waterschap De Brabantse Delta heeft
zelfs een meander gelegd in de Oude
Leij (de Donge). Bij onderhoudswerkzaamheden houdt men rekening met
flora en fauna. Hout dat vrijkomt bij
knotten en snoeien blijft in het terrein.
De graslanden maait men in stroken,
waarbij elk deel om het jaar aan de
beurt komt.

De KNNV-afdeling Tilburg en Natuurmuseum Brabant sprongen in op de
wens van de TWM het ontwikkelingsproces in het gebied pal ten westen van
De Blaak te volgen. Dat was in 1995.
Tegenwoordig zijn ongeveer vijftig vrijwilligers bij het onderzoek betrokken.
De beheerder van het gebied gebruikt
de onderzoeksgegevens om effecten
van het beheer te beoordelen. Men
streeft naar een zo groot mogelijke biodiversiteit door het gebied in te richten
met verschillende landschapselementen
zoals: poelen, moerassen, grasland en
singels met inheemse bomen en strui-

Klein telt het meest
Het onderzoek in De Kaaistoep is niet
alleen nuttig voor het beheer, het levert
nog veel meer op. In De Kaaistoep zijn
inmiddels tegen de honderd nieuwe
soorten planten en dieren voor Nederland ontdekt! De paddenstoelen spannen de kroon met tientallen soorten. Ze
zijn bijna allemaal erg klein en vaak
weten we niet eens óf ze wel nieuw
zijn. Een grote paddenstoelensoort die
we gevonden hebben, is zelfs nieuw
voor de wetenschap – voor de hele wereld dus – de Knolletjesspechtinktzwam.

De Kaaistoep, het best onderzochte stukje Nederland
Tekst: Paul van Wielink

Verder hebben we tien nieuwe keversoorten en tientallen nieuwe vliegensoorten in het gebied gevonden. Eén
daarvan behoort tot een vliegenfamilie,
waarvan tot op heden geen enkele
soort in Nederland bekend was. Het
beestje werd augustus 2008 gevonden
in een bierval. Andere nieuwelingen zijn
de Kaaskopmier, drie schildwespen,
een neuswesp en twee tangwespparasieten. Bijzonder was ook de vangst
van een Langschubmier, die sinds 1950
te boek stond als uitgestorven.
Twintig jaar onderzoek levert niet alleen
een groot aantal soorten op, maar ook
nieuwe kennis over de ecologie van

Oxyomus sylvestris (een bladsprietkevertje) met een mijt op een steeltje aan
het onderlijf. Foto: Bart Horvers.

Beau Visage
Praktijk voor huidverbetering
Vlettevaart 14

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
voor een intake gesprek.

5032 BM Tilburg

013 5910099

www.beauvisage.nl
beauvisagetilburg@gmail.com

Huidcoach/specialist in huidverbetering

Gratis intake met

Meten is weten

huidmeting
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Behandelplan afgestemd op
uw wensen huidconditie

soorten. Zo verzamelt het vogelringstation naast gegevens over vogels, ook
informatie over hun parasieten. Af en
toe treffen we luizen aan op luisvliegen.
De ongevleugelde luizen bijten zich
vast aan de gevleugelde luisvliegen en
gebruiken deze als ‘taxi’ om een andere
vogel te bereiken. Een aantal mijten gebruiken kevers ook als taxi, vooral mijten op steeltjes zijn fotogeniek. Op een
nieuwe vogel aangekomen vervellen de
mijten en komen los van hun vervoerder; die blijft wel met de steeltjes zitten!
In 2005 werd de Californische rivierkreeft in de Oude Leij ontdekt. Vanaf
die tijd hebben we de biologie van die
invasieve exoot en het effect op andere
organismen in de beek vastgelegd.
Het merendeel van het in De Kaaistoep
verzamelde materiaal wordt geconserveerd en opgeslagen in de collectie van
Natuurmuseum Brabant. We publiceren
in vakbladen en elk jaar brengen we
een verslag uit van de resultaten
(www.knnv.nl/afdeling-tilburg/kaaistoep). Zonder de hulp van velen zou het
onderzoek niet mogelijk zijn. Specialisten van de Nederlandse Entomologische Vereniging, de Nederlandse
Mycologische Vereniging en het Rijksherbarium, dragen bij aan het onder-

zoek en zelfs in het buitenland zijn deskundigen voor ons actief. Onschatbaar
is de inzet van de beheerder van TWM
Gronden en die van vrijwilligers.

Paul van Wielink was van 1995 tot 2014
coördinator van het onderzoek in De
Kaaistoep, is conservator bij Natuurmuseum Brabant.

Regelmatige bemonstering van de Oude Leij geeft inzicht in de ecologie van de
beek en het effect van de duizenden exotische kreeften. Foto: Pieter Mueller.
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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
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
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
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 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.

Kennismakingsaanbod: gratis sporten in juni en juli
Voor iedereen die interesse heeft om te
gaan sporten, hebben we een leuk aanbod!
Kom de gehele maand juni en begin juli

GRATIS meedoen aan een sportonderdeel naar keuze. Je hebt geen enkele
verplichting om lid te worden. Gewoon
een aantal keren mee komen doen om

te kijken of de sport je bevalt! Wil je
eerst informatie, neem dan contact op
met de contactpersoon of via onze website.

Badminton ouder kind toernooi
zondag 12 juni van 12.00 – 17.00 uur in Sporthal De Blaak
Badmintonnen is voor jong en oud en
dit bewijzen we met het organiseren
van een ouder-kind toernooi op zondagmiddag 12 juni in de sporthal in De
Blaak. Mocht je interesse hebben om
eens kennis te maken met deze super
dynamische sport, kom dan op deze
dag kijken en misschien kan het je interesse opwekken om volgend seizoen 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 en 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 ze 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.
Zie voor de tijden van badmintontraining
voor jeugd en volwassenen het schema
boven aan deze pagina. Je kunt altijd

Iemand die er is,
als het nodig is
Bel 06 22 12 39 17
Mail tilburg@familiae.nl
Web www.familiae.nl
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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 met de coördinator Frank
van der Heijden, tel.: 4585731.

Volleybal
Wie komt onze groep versterken?
Bij SV de Blaak hebben we enthousiaste mensen die elke week komen volleyballen. We beginnen elke training
met het losmaken van onze spieren, gevolgd door een paar technische oefeningen. Dit om de vaardigheid op peil te
brengen. Daarna gaan we gezellig,
maar fanatiek aan de slag. Onderling
spelen we dan diverse partijtjes.

Het startschot van deze volleybalavond
klinkt op woensdagavond om 21.00 uur
en om 22.30u horen we het eindsignaal. Daarna onder de douche en onder
het genot van een drankje evalueren
we de avond in het sportcafé. Dit laatste is overigens geheel vrijblijvend.
Klinkt bovenstaande u als muziek in de
oren, dan bent u bij ons van harte welkom. Wij kunnen nog enthousiaste

dames en heren gebruiken.
In aanloop naar het volgende seizoen
kunt u in de maanden juni en juli geheel
vrijblijvend komen meespelen. Ik hoop
u binnenkort te mogen begroeten.
Wilt u nog iets meer weten, dan kunt u
altijd contact opnemen met Gerard de
Burger, tel: 0615421465.

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.
Op 13 juli is de laatste sportavond van
dit seizoen gepland. Er zijn dan aangepaste sporttijden en we sluiten het sei-

zoen met onze leden af met een borrel
en hapjes in het sportcafe! Daarna
gaan we van de zomervakantie genieten.
Het nieuwe sportseizoen start op dinsdag 13 september.

Kabaal
Onze voorstellingen van 25,26 en 27 mei zijn achter de rug. Op moment van schrijven staan we een paar weken voor de
voorstellingen, dus de laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Vanaf september repeteren we weer iedere maandag avond
om 20.00 uur in hofstede de Blaak, en zal een nieuw stuk gekozen worden. Heb je interesse om toneel te spelen, dan is dit
een ideaal moment om een keer mee te repeteren. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@toneelverenigingkabaal.nl, ter attentie van Yvonne van Zeeland. Ook zijn we voor volgend jaar op zoek naar een decorbouwer. Heb je interesse
dan horen we dat graag.
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obs de Blaak
Toetsweek januari 2016
Afgelopen januari (18 t/m 29) hebben
alle kinderen van school diverse toetsen van het leerlingvolgsysteem gemaakt op school. Dit zijn de methode
onafhankelijke toetsen die bijna alle basisscholen in Nederland gebruiken. Een
goed middel om de leeropbrengsten
van school te vergelijken met de gestelde normen van de onderwijsinspectie en onze eigen streefdoelen. Onze
school scoort in iedere jaargroep op
alle onderdelen boven de gestelde normen van de onderwijsinspectie. Hier
zijn wij natuurlijk trots op!
Laptopkast
Sinds een paar weken hebben wij een
kast met 32 laptops op school. Deze
kast met laptops is inmiddels volop in
gebruik. Volgens een vast rooster zetten de groepen de werkstations in voor
lessen, verwerkingsopdrachten, presentaties en nog veel meer.
Kènderkwèèk liedjesfestival
De kinderen van groep 7 van Juf Malika
hebben vrijdag 15 april meegedaan aan

het liedjesfestival van KènderKwèèk. Dit
unieke festival werd dit jaar voor de
tiende keer gehouden. Het was een
wedstrijd waar leerlingen van basisscholen uit Tilburg aan mee kunnen
doen. Er werden liedjes gezongen in
het Tilburgs dialect en de liedjes gingen

ook over de stad Tilburg. De kinderen
van groep 7 hadden erg hard geoefend
om het “Tilburgs”onder de knie te krijgen. Helaas hadden ze niet gewonnen,
maar ze vonden het superleuk om mee
te doen.
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Verkeersexamen groep 7 & Talent
Op donderdag 7 april stond het theoretisch verkeersexamen op de agenda.
Na alle verkeersregels en inzichten toegepast te hebben was de conclusie dat
alle leerlingen uit de groep geslaagd
waren voor hun theorie. Dit betekende
dat iedereen op vrijdag 8 april aan het
praktijkexamen kon beginnen. In tweetallen ging iedereen op pad langs een
route met soms ingewikkelde verkeers-

situaties. Vele ouders zaten deze ochtend langs de kant om steeds de handelingen van onze fietsers te
beoordelen. Tegen 11.30 uur was iedereen terug op school en waren de beoordelingen bekeken. Na de pauze kwam
meneer Remko in de klas om te vertellen wie geslaagd was, en wie mogelijk
niet. Meneer Remko maakte het spannend maar gelukkig was iedereen geslaagd!

Eurekaklas
In de Eurekaklas krijgen 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 tijd is er in de Eurekaklas
weer hard gewerkt. We hebben gewerkt
aan het project tropisch regenwoud. De
leerlingen zijn onder andere bezig geweest met proefjes en ze moesten een
prezi maken over een bepaalde diersoort. Er zijn verschillende onderwerpen van het tropisch regenwoud
behandeld zoals: de flora en de fauna
in het tropisch regenwoud gekoppeld

aan de omgeving, bedreigingen van het
tropisch regenwoud, de ligging van de
tropische regenwouden en waarom
daar een bepaald klimaat heerst etc.
Ook hebben we deze periode gewerkt
aan programmeren. De kinderen leren
hierbij hoe programmeren werkt en
moeten ook zelf activiteiten uitvoeren
waarbij ze onderdelen van programmeren aanpakken. Zo hebben ze moeten
leren denken in pixels en zelf een pixelcode moeten ontwerpen. Ook hebben
ze een eigen game ontwikkeld.

Uw kind wordt 4 jaar in het schooljaar 2016-2017
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. Tel. 0134689466 Mail:
remko.meeuwsen@opmaat-scholen.nl

De komende periode gaan we van start
met een nieuw thema: het menselijk lichaam.

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
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Praktische informatie:
Datum: zondag 12 juni, na de viering van 10.00 uur
Locatie: Petrus en Pauluskerk
Lezing over de zieken verzorgen
Wilt u wat meer geestelijke inspiratie rond dit thema, dan
bent u van harte welkom bij de lezing van pastoor Van Zutphen over ‘Ziekenhuispastoraat en het Sacrament van de
zieken’. Pastoor Martin van Zutphen kan als voormalig ziekenhuispastor uit eigen ervaring putten. Wees welkom.

Parochie De Goede Herder
Locatie Petrus en Pauluskerk
e-mail: petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl
www.parochiedegoedeherder.nl/petrusenpauluskerk
Pastoraal werker Hans Strijards

Praktische informatie:
Datum: maandag 13 juni, 20.00 uur
Locatie: Sint Jan in Goirle, Leen van Ettenkamer van het
parochiecentrum, Kerkstraat 3 te Goirle
Aanmelden: niet nodig. Gratis deelname

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.

Petrus en Paulusfeest
In het weekend van 25 en 26 juni vieren we ons jaarlijkse Petrus en Paulusfeest.

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)
Aandacht voor de zieken d.m.v. een kaartje
Het jaar van Barmhartigheid vieren we in
onze parochie door elke maand één werk
van barmhartigheid centraal te stellen. De
maand juni gaat de aandacht uit naar “het
verzorgen van de zieken”. Als velen van
ons vakantieplannen maken, vragen wij
aandacht voor de zieke mens. Zo zullen
de vormelingen van de Petrus en Pauluslocatie een bingo organiseren op woensdag 15 juni voor zonnebloemleden. Daarnaast moedigen wij u aan komende zomer eens een bezoekje
te plannen aan die zieke kennis of aan die tante die al tijden
kwakkelt. Misschien kunt u alvast een kaartje met een mooie
tekst sturen of zelf een kaart maken. In onze parochie is er op
elke locatie een zondag aangewezen om die kaartjes te
maken en te schrijven. Voor de locatie Petrus en Paulus is dat
zondag 12 juni. Er zullen een aantal kaarten beschikbaar zijn,
maar u kunt zelf ook een kaartje meenemen. In de kerk liggen
ook flyers die voor de helft bestaan uit een kleurplaat die als
kaart gebruikt kan worden.

Zaterdag 25 juni, 18.00 uur Gregoriaanse Vespers
Op de vooravond van het feest zingen we de gregoriaanse
vespers van het Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus.
Zondag 26 juni, 10.00 uur Eucharistieviering
We beginnen deze dag met een feestelijke gezinsviering met
medewerking van het gemengd koor Petrus en Paulus. De
kinderen die dit jaar hun eerste communie of vormsel deden
en hun ouders zijn van harte welkom. Voor hen is deze viering ook een terugkomviering na het sacrament dat zij hebben ontvangen.
Zondag 26 juni, 11.00 – 16.00 uur Festiviteiten
Na de eucharistieviering staat de koffie/thee klaar en is er gelegenheid om elkaar als parochiegemeenschap informeel te
ontmoeten, onder het genot van een glaasje fris of wijn, met
een hapje. Een muziekband zorgt voor een gezellige sfeer en
er staan nog enkele verrassingen te wachten.
Ook dit jaar is onze bekende boekenmarkt, onder leiding van
José van Lieshout, weer present. Hier kunt u voor een zacht
prijsje allerlei boeken kopen. Kinderboeken, literatuur, boeken over kunst, spiritualiteit, techniek, koken, natuur, misdaad, gezondheid, sport, landen, Brabant, Tilburg en nog
veel meer. Misschien vindt u het boek dat u al zo lang zocht.
Kinderen uit de parochie zullen zorgen voor eigen activiteiten. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het waterproject van de fraters van Tilburg in Kenia. Dus,… als u op deze
dag een kleinigheidje van de kinderen wilt kopen: de opbrengst komt goed terecht.
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Eerste Communie 2016
Op zondag 22 mei 10.00 uur ontvingen 25 kinderen van Kapelaan Karel Loodts hun Eerste Heilige Communie in onze
kerk.
Vormsel 2016
Na een aantal boeiende voorbereidingsbijeenkomsten zullen
elf jongeren in de viering van 5 juni (10:00 uur) het sacrament
van het Vormsel ontvangen van vormheer pastoor/deken Jeroen Miltenburg. Hierbij wordt uw aanwezigheid zeer op prijs
gesteld.
Koffie met gebed
In de maanden juni en juli is er weer koffie met gebed. Op
dinsdag 21 juni is het thema “Gezondheid” en op dinsdag 19
juli “Vloeken in de kerk”. Koffie met gebed begint telkens om
11.00 uur. In de maand augustus is er in verband met de vakantie geen koffie met gebed.

Vraagblaakjes
Gevonden:

Aangeboden:
OPPAS, tien jaar ervaring met baby’s
en kinderen tot en met 12 jaar, goede
referenties. Oma-figuur. Ik kom bij de
mensen thuis en haal kinderen zo nodig
van school. Tel: 013-5368873 en email:
jelly.stok@telfort.nl.

Zoekt u nog een ervaren glazenwasser?
Voor bedrijf en particulier. Ik kom graag bij
u langs voor een vrijblijvende prijsopgave.
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
tel. 06-24136243
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Enkele weken terug troffen wij de hier
onder afgebeelde fiets aan in een poort
in de Linge. Of hij gestolen is of kwijtgeraakt is niet bekend. Mocht deze fiets
van u zijn of mocht u hem herkennen
dan kunt u contact opnemen met de redactie via redactie@deblaak.nl

Trucktour in de Blaak

foto: Monique Meesters

foto: Ko Schaaders
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Duurzame energie en energiebesparing in de blaak
Geanimeerd Energiecafé in De Blaak
met keur aan aanbiedingen
Op 13 april j.l. bood basisschool De
Borne ruimte aan het derde Energiecafé van de werkgroep Duurzame
Energie De Blaak in samenwerking met
Buurkracht. Op het programma stond
o.a. een inleiding over de bouw/isolatie
van de huizen in de Blaak van de jaren
70 en 80 gekoppeld aan interessante
aanbiedingen voor de buurt.
Gratis check
van vloer- en spouwmuurisolatie
Aan de hand van bouwtekeningen vertelde Jan Wijnen, de bouwkundige van
de werkgroep, hoe de huizen in de zeventiger jaren in De Blaak gebouwd
zijn. In die bouwperiode werd vloerisolatie nauwelijks tot niet toegepast.
Spouwmuren werden wel geïsoleerd,
maar met een dunne isolatielaag die
niet zelden in de loop der jaren is gaan
verzakken, zonder dat dit aan de buitenkant te zien is. De informatie over de
toegepaste isolatie op de bouwbestektekeningen klopt niet altijd. Een deskundige kan na inspectie aangeven wat de
kwaliteit van de huidige isolatie is.
De werkgroep biedt bewoners een gratis check van hun vloer- en spouwmuurisolatie aan. Als blijkt dat na-isolatie
zinvol is, ontvangen de bewoners meteen een indicatie van de kosten en van
het rendement.
Korting op nieuwe ramen en kozijnen
Het tweede deel van de avond ging
over energiezuinige ramen en kozijnen.
De werkgroep heeft een interessant
filmpje gemaakt waarin de temperatuur
van verschillende soorten glas en kozijnen gemeten wordt (zie www.energiedeblaak.nl). De verschillen bleken groot
te zijn! Dus het vervangen kozijnen en
glas kan de moeite waard zijn.
De werkgroep heeft twee leveranciers
geselecteerd, die naar het oordeel van
de werkgroep goede kwaliteit leveren
en die bereid zijn een aanzienlijke kor-

ting te geven aan bewoners van De
Blaak: de landelijke keten Belisol en
een regionale speler, K&C. Beide waren
aanwezig om hun aanbod aan de buurt
te presenteren.
Energieverbruiksmeters
en warmtecamera te leen
Veel bezoekers hebben zich tijdens de
bijeenkomst ingeschreven voor de
energieverbruiksmeters en de warmtecamera die de werkgroep van De Blaak
van Buurkracht in bruikleen heeft. Met
de energieverbruiksmeter kan het energieverbruik van elk elektrisch apparaat
in huis doorgemeten worden. Zo kun je
onvermoede energieslurpers op het
spoor komen. Voor warmtebeelden
loopt het seizoen eigenlijk al ten einde,
maar ook nu het wat warmer wordt, is
op de foto’s nog goed te zien waar de
koudebruggen zitten. De beelden leveren dus nog steeds interessante informatie op.
Wilt u meedoen met de acties?
Wilt u, net als veel bezoekers van het
Energiecafé, een gratis inspectie van
uw spouwmuren of de vloer? Of wilt u
een vrijblijvende offerte voor nieuwe kozijnen en/of HR++-ramen? Of wilt u zelf
aan de slag met de warmtecamera
en/of de energieverbruiksmeters? Dat
kan nog steeds! Meldt u voor de acties

van uw keuze aan via www.energiedeblaak.nl of neem contact op met de
werkgroep (info@energiedeblaak.nl).
Dit zijn doorlopende acties.
Energiecafé 2 juni
Tijdens het eerstvolgend Energiecafé
wordt nader ingegaan op vloer- en
spouwmuurisolatie en zullen enkele isolatiebedrijven hun aanbod voor de huiseigenaren in De Blaak presenteren. Het
energieadviesbureau NIBAG zal inzage
geven in de resultaten van de energiescan van een woning in De Blaak.
Het Energiecafé vindt op 2 juni plaats in
basisschool De Borne (dus niet op de
eerder aangekondigde datum van 8
juni!). Start is om 20 uur, inloop vanaf
19.45 uur. Het definitieve programma is
eind mei te vinden op de website
www.energiedeblaak.nl

De werkgroep Duurzame Energie De Blaak
heeft versterking nodig!
Gezien de vele activiteiten heeft de werkgroep behoefte aan uitbreiding met een
tweetal leden.
- Heb je belangstelling voor energiebesparing en duurzame energie?
- Wil je je samen met een groep enthousiaste mede wijkbewoners, inzetten voor
het realiseren van praktische en haalbare initiatieven in onze wijk?
- Houd je van organiseren en/of vind je het leuk om de activiteiten van de
werkgroep op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen van de
Blaakbewoners?
- Ben je ca. 6-8 uur in de maand beschikbaar?
Meld je dan zo snel mogelijk bij Hans Jager (jager.hans@gmail.com of via 0624810874).
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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
Het was voor de wijkraad even goed
slikken toen bleek dat het kinderfeest
op Koningsdag niet kon worden geregeld. Maar daar later meer over.
In het woord van de voorzitter, zoals in
het wijkblad van april 2016 geschreven,
ben ik nogal kort van stof geweest als
het gaat over de activiteiten van het
Kinder Vakantie Werk (KVW) voor de
Koningsdag feesten in onze wijk De
Blaak. We moeten het KVW eigenlijk
enorm bedanken voor de vele jaren dat
ze Koninginnedag en later Koningsdag
hebben georganiseerd. Ik denk dat zij
dat 20 jaar of meer in De Blaak hebben
geregeld. De KVW heeft al die jaren het
vele werk meestal uit eigen gelederen
bemenst en georganiseerd. Daarvoor is
alleen een geldelijke ondersteuning
vanuit de wijkraad verstrekt. Het ondersteunen door personen vanuit De Blaak
was dan ook niet nodig.
Al die jaren hebben ze voor de Blaakbewoners met hun kinderen en kleinkinderen altijd een prachtige dag
georganiseerd waarbij het hapje en

drankje niet ontbraken.
Daarom via deze weg excuses aan het
KVW voor mijn boute uitspraak in ons
vorige wijkblad.
Nu ik dit zo schrijf, en nog eens doorlees, denk ik dat er Blaakbewoners zijn
die zullen zeggen, “maar ik heb ook
meegedaan”. Sorry als ik u vergeten
ben.
Toch is er wat fout gegaan in de communicatie tussen het KVW en de voorzitter van de wijkraad.
Wat er exact fout is gegaan? Laten we
het houden op een communicatiestoring (zwak excuus van welke partij dan
ook).
Maar hierdoor konden we pas laat starten met een nieuwe organisatie, die gelukkig snel is opgepakt.
Enkele kinderen hebben bedroefd gereageerd, nadat ze gelezen hebben dat
er geen Koningsdag georganiseerd zou
worden. Want waar moesten ze nu
heen met hun spulletjes die ze graag te
koop wilden aanbieden. Gelukkig waren
er ook ouders die hulp aanboden om
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samen met de wijkraad een rommelmarkt te organiseren. Het idee was om
op het schoolplein van De Blaak een
rommelmarkt te organiseren en voor
het hapje en het drankje gebruik te
maken van het Sportcafé.
Het nieuwe team wilde zich aan de regels houden, dus snel naar de Gemeente om een melding te doen voor
de rommelmarkt. Dit bleek in Tilburg inderdaad noodzakelijk, maar die moest
minimaal 6 weken van te voren aangevraagd zijn en daar was niet meer aan
te voldoen.
Derhalve geen goedkeuring en dus ook
geen rommelmarkt (Vrijmarkt) en Koningsdagfeest.
Mij als persoon zat dit niet helemaal
lekker en ik ben even gaan Googlen en
kwam al snel tot de conclusie dat dit
soort vrijmarkten op Koningsdag in de
gemeenten Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Rotterdam, etc. niet onderhevig is aan een vergunning en/of melding.
Het woord VRIJMARKT zegt het al,

maar niet in Tilburg. Het doet pijn om
als vrijwilligers met de beste bedoelingen te worden geblokkeerd in deze gemeente door ambtenaren die niet bereid
zijn om mee te denken aan een oplossing. Ongetwijfeld voelt nu een ambtenaar zich aangesproken, maar daar heb
ik geen excuses voor. Gelukkig waren
er ook ambtenaren die positief wilden
meedenken, echter niet mochten beslissen over de benodigde meldingen. Er
wordt door de Gemeente vaak gevraagd om als burger mee te denken,
dus ook vanuit de wijkraad doen we ons
best om daarin een steentje bij te dragen.
Maar we gaan nu al werken aan het Koningsdagfeest voor 2017, een feest met
vergunning en/of melding (wat gaat dat
kosten) waar we als Blaakbewoners
weer met z’n allen van kunnen genieten.

Binnen het bestuur heeft Frans Kuijpers
het initiatief genomen en heeft daarbij
al de eerste steun vanuit u als ouders.
Maar er is meer hulp nodig en daarom
doe ik hierbij een beroep op de ouders
om zich aan te melden voor het mee organiseren. Geef uw naam op via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.
U merkt dat dit onderwerp ons als wijkraad wel geraakt heeft, maar we hebben meer gedaan.
Zo hebben we als wijkraad op 14 april
overleg gevoerd met de gemeente, de
politie, de jongerenwerkers, onze wijkambassadeurs en wijkadviseur.
Tijdens dit overleg zijn de volgende onderwerpen behandeld;
• zaken ten aanzien van veiligheid, inbraken en auto inbraken;
• overlast door jongeren en de begeleiding van deze jongeren;

• de parkeerproblematiek in de weekeinden bij het Sarto terrein;
• renovatie van het sportcafé en het
plaatsen van zonnepanelen op de
sporthal;
• de beleidsvisie van de wijkraad is behandeld;
• het tracé van de 150kV kabel onder
het Bels lijntje is uitgebreid behandeld;
• het bosonderhoud is besproken ten
aanzien van de resultaten;
• de activiteiten van de werkgroep
Duurzame energie, daarover leest u in
dit wijkblad meer.
U leest we zitten als wijkraad niet stil
en hopen dat we voor u als bewoner
van onze mooie wijk ons voldoende inzetten. Heeft u wensen geef ze dan
door aan secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.
Ik wens u mooie zomerse maanden toe
en geniet van het leven.
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RESTEREND ACTIVITEITENPROGRAMMA 2016 (wijzigingen voorbehouden)
Wilt u het programma zorgvuldig bewaren a.u.b.!
Informatie, aanmelding en betaling bij Ko Schaaders, tel. 06 538 170 23 - e-mail: ko@wijkraaddeblaak.nl
Bij voorkeur tijdens de koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak.
Alleen bij afwezigheid van Ko Schaaders, kunt u contact opnemen met Wim van Zijl, tel. 467 46 03
E-mail: wimvanzijl@telfort.nl
Wekelijks
Koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak.
Fietsen
Elke 1e dinsdag van de maand.. Bij slecht weer de 2e dinsdag. De lengte van de fietstochten is circa 40 km.
Met halverwege een koffiestop van een ½ uur. Gemiddeld zijn er 30 deelnemers. Vertrek vanaf De Hofstede om 09.30 uur.
Voor aanvullende informatie kunt u bellen of mailen met Wim van Zijl, tel. 467 46 03 E-mail: wimvanzijl@telfort. nl
OVERZICHT PROGRAMMA
Details over de excursies ontvangt u na aanmelding
21 jun. Snooker- of midgetgolf bij Piet Plezier in Oisterwijk
27 sep. Busdagtocht naar Amsterdam
18 okt. Bezoek aan Woonlandschap Leyhoeve
15 nov. Bezoek aan een kerstmarkt
20 dec.Kerstbrunch in Hofstede De Blaak
Let op!!! In juli en augustus zijn er buiten de wekelijkse koffieochtend geen activiteiten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEEF U OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE WIJKRAAD
De Wijkraad heeft een nieuw en snel communicatiemiddel: de digitale nieuwsbrief welke u in uw mailbox kunt ontvangen. De
inhoud van de nieuwsbrief bestaat o.a. uit:
•
ontwikkelingen t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (W.M.O.);
•
contacten met de Gemeente over de wijk;
•
verslagen van bestuur- en bewonersbijeenkomsten &
•
activiteiten welke door de Wijkraad worden georganiseerd.
Ga naar www.wijkraaddeblaak.nl en vul daar in de rechterkolom de gevraagde gegevens in.

Scheiden?
maak een afspraak voor een

GRATIS GESPREK

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

www.bgadvocaten.nl
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Tennis Club Stappegoor
Op 22 mei vond de officiële opening
plaats van Tennis Club Stappegoor.
Het nieuwe complex bestaat uit vijf
Smashcourt Allweather banen, een
clubgebouw en parkeerplaatsen.
Om ruimte te maken voor de 2e fase
van het nieuwbouwplan Willemsbuiten
moest TCS verhuizen van de oude locatie, tussen Stadssporthal en de
Sporthogeschool, naar een andere locatie. Die werd gevonden op het terrein
achter de Irene Wüst IJsbaan. Het geld
daarvoor is beschikbaar gesteld door
het Consortium Stappegoor. De grond
van de nieuwe accommodatie wordt
door de gemeente Tilburg in erfpacht
uitgegeven aan Tennis Club Stappegoor.
In januari werd met de bouw van het
clubhuis en aanleg van de banen gestart. Op 1 april, traditioneel de opening
van het tennisseizoen, konden de
banen al bespeeld worden. Nu ook de
laatste afwerkingen achter de rug zijn
kan Tennis Club Stappegoor officieel
geopend worden. Groot feest voor de
bestaande leden. Maar ook een uitnodiging voor nieuwe leden bijvoorbeeld

toekomstige bewoners van het Stappegoor project Willemsbuiten en Zuiderkwartier.
Na de officiële opening door het bestuur wordt een speedtraining gegeven
aan leden van TCS. Dit is een korte les
waar forehand, backhand en service
aan de orde komen. De speedtraining
wordt gegeven door Martijn Hagemeier
die als tennisleraar verbonden is aan
de club.
Leden van TCS starten na de speedtraining een toernooi. Leuk om te zien
hoe door jong en oud gespeeld gaat
worden op de 5 nieuwe Smashcourt Allweather banen. Banen die het hele jaar
door bespeeld kunnen worden.
Op de deze feestelijke dag kunnen bezoekers zich aanmelden voor een gratis ‘speedtraining’. Een prachtig aanbod
voor zowel beginners als gevorderden
Op die dag liggen ook flyers met informatie en inschrijfformulieren klaar in
het clubgebouw. De contributie voor
een heel seizoen, januari t/m december, bedraagt € 120,- Met deze contributie hanteert TCS een aantrekkelijk
tarief.

85 betaalbare wijnen
online

Bezoekers zullen ervaren dat TCS
vooral een gezellige club is. Waar iedereen welkom is en waar je graag na afloop van het spel nog even bijpraat.
Meer informatie kan gevonden worden
op de website van TCS www.tennisclubstappegoor.nl
Hoe vindt u de locatie? Tussen de Irene
Wüst ijsbaan en het restaurant Asian
Boulevard leidt een smal straatje naar
het complex van Tennis Club Stappegoor. Parkeermogelijkheden zijn op 22
mei beperkt.
Voor meer informatie:
C.J.M. van Loon Tel. 013-531428
Email: info@tennisclubstappegoor.nl

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
Bij beloningsgericht trainen ontbreek
het vaak aan discipline, hoor je de critici
vaak zeggen. En daarom heeft evenwichtige training volgens hen de voorkeur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
positieve en negatieve feedback aan de
hond. Er is echter niets gebalanceerd
aan strafgericht trainen. Deze week had
ik mensen op bezoek die de hond opgevoed en getraind hadden volgens
straf- en beloningsmethodes. Het was
een kruising tussen een herder en een
Stafford van zo’n 45 kilo. Een hartstikke
lieve, leuke hond. Maar gezien zijn formaat moest de hond duidelijk weten
wie de leider was: deed hij iets goed
dan kreeg hij een beloning, als hij iets
fout deed moest hij flink gestraft worden. Maar weet een hond dat hij iets
fout doet als wij hem de gelegenheid
geven dat gedrag te vertonen? Nee, wij
zullen voor hem de grenzen moeten
stellen waarbinnen hij mag manoeuvreren. Controle uitoefenen, zoals ik in
mijn vorige artikel beschreven heb.
Voorkom het foute, ongewenste gedrag
en stuur in de richting van het goede
gedrag. Er wordt helaas nog steeds gedacht dat honden af en toe fysieke discipline nodig hebben en dat
evenwichtige methodes beter werken
dan alleen beloningsgerichte methodes.
Straf werkt nog steeds voor veel hondeneigenaren en trainers. De term
evenwichtige training wordt vaak gebruikt als een eufemisme voor het gebruik van straf-en beloningsgerichte
methodes naast elkaar. Ook als excuus
dat er meerdere methodes zijn om een
hond te trainen. Je hebt clickertraining.
Je kunt gedrag met voedsel uitlokken
en bij vertoning van het gedrag belonen. Welke methode het best gebruikt
kan worden, hangt van de situatie of

hond af, zolang er maar geen druk op
de hond komt te staan. Alle bovenstaande methodes kun je gebruiken om
gedrag van de hond op een humane
manier te sturen of te modelleren naar
gewenst gedrag. Hierbij is het niet
nodig om de hond fysiek te intimideren
of bij de hond pijn te veroorzaken. Het
is aangetoond dat strafmethodes niet
effectiever zijn dan beloningsgerichte
methodes. Wel dat strafgerichte methodes stress en angst veroorzaken bij de
hond. Het grootste misverstand over
beloningsgericht werken is dat er geen
discipline zou zijn. Maar menselijke discipline is een belangrijke factor in positief trainen. Het behelst de hond te
leren de juiste keuzes te maken door alternatieven aan te bieden in plaats van
constant te corrigeren voor foute dingen
doen. Kalmeringsperioden en het wegnemen van een beloning of aandacht
zijn ook goede methodes om een hond
te sturen goede keuzes te maken.
Honden zijn hoog-intelligente dieren
met emoties. Daarom moeten ze de gelegenheid krijgen om te denken en
leren. Hun brein zal gestimuleerd moeten worden. Het zijn geen robots die we
kunnen programmeren met evenwichtig
systeem van straffen en belonen. Het
snukken aan de halsband, het gebruik
van slipketting, prikband of in het ergste
geval een stroomband, zullen het ongewenste gedrag op het moment wel
doen stoppen, maar wat leren honden
dan eigenlijk? De eigenaar zal zich
goed voelen omdat het ongewenste gedrag op dat moment gestopt is. Maar
wel ten koste van hun eigen hond. Er is
namelijk niets evenwichtig aan een
hond die bang is of in een staat van
aangeleerde hulpeloosheid verkeert na
constant gecorrigeerd te zijn en op zijn

plaats onderaan in de roedel gezet is.
Niets is goed aan een hond die het vertrouwen in zijn gezin verloren is en handelt uit angst voor wat komen gaat.
Strafmethodes overstijgen altijd de beloningsgerichte. Strafmethodes maken
de hond steeds onzekerder. Dit werkt
hetzelfde bij mensen. Zodra een situatie onvoorspelbaar wordt, worden wij
ook onzeker. Voorspelbaarheid en veiligheid geven mens en dier een gevoel
van geborgenheid. Er kan zelfs een levensgevaarlijke situatie ontstaan als de
hond zijn fysieke straf niet meer accepteert en zichzelf in veiligheid gaat brengen door agressie te gaan gebruiken. Is
de hond dan ineens dominant geworden zoals zo vaak geacht wordt? Neen,
hij het beu om iedere keer pijn gedaan
te worden. En een hond heeft dan maar
een mechanisme: agressie. Een andere vorm van communicatie heeft hij
niet. Maar hoeveel signalen van angst
heeft hij van tevoren al laten zien die
niet goed geïnterpreteerd zijn voordat
hij eindelijk toeslaat? Als ik een voorbeeld moest geven van een evenwichtige hond dan zou het een hond zijn,
die, ongeacht ras, leeftijd of motivatie,
zelfverzekerd is, gestuurd is in het
maken van de juiste keuzes en die de
gelegenheid heeft gekregen om na te
denken en te leren zonder constant gecorrigeerd te worden in welke vorm dan
ook. Dus ja, er zijn meerdere manieren
om een hond op te voeden en te trainen. Maar daar past een evenwichtige
training zeker niet bij.
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Naar het Kapucijnenklooster
Auteur: Hennie Sulsters

Een bezoek aan een klooster is een serieuze aangelegenheid. Misschien
waren er onder de 30 Blaakbewoners
die op 19 april naar het klooster van de
Minderbroeders Kapucijnen aan de
Korvelseweg carpoolden wel een paar
die nog even geoefend hebben op een
ernstige gezichtsuitdrukking. Nou, daar
wist broeder Richard die ons verwelkomde wel raad mee. In de ruimte waar
we na aankomst koffie kregen hield hij
een buitengewoon geestige toespraak
over heden, verleden en toekomst van
de Kapucijnen. Hoe Franciscus, geboren in 1182 als zoon van een welgestelde lakenkoopman en een religieuze
moeder na een ontmoeting met een
melaatse in 1204 zijn leven radicaal
omgooit, afziet van al zijn bezittingen
en blootsvoets en gekleed in een pij
rondreist om te prediken.
Al gauw kreeg hij volgelingen en die
werden toegelaten op voorwaarde dat
zij allemaal gelijk zouden zijn, ook de

priesters. Een vrouwelijke volgelinge,
Clara, stichtte een eigen orde. In 1219
gaat Franciscus met een van de kruistochten mee, maar ongewapend. Hij
was ervan overtuigd dat ook Moslims
goede mensen zijn en bezocht de sultan in Egypte, waar hij 3 tot 4 dagen
bleef en van deze zijn gebedshoorn
mee kreeg. Franciscus sterft in 1226 en
wordt het jaar daarop heilig verklaard.
Zelf toonde broeder Richard - nooit
priester geworden maar altijd broeder
gebleven - zich een overtuigd volgeling
van St.Franciscus, blij met de keuze
van de Paus voor de naam Franciscus
en tevreden over de benoeming van de
nieuwe bisschop van Den Bosch. Met
deze toespraak was ons bezoek al geslaagd, maar we kregen nog een rondleiding door het in 1882 gebouwde
complex. Eerst door een lange gang
met uitzicht op wat op het eerste gezicht een mooi aangelegde en liefdevol
onderhouden binnentuin leek. Pas als
je langer kijkt zie je de lange rijen krui-

zen, voorzien van namen en data, en
realiseer je je dat de doden hier heel
nabij zijn. De kerk die we bezochten
was mooi met veel houtsnijwerk en
beelden, alles gemaakt door kloosterlingen. De biechtstoelen vielen op en
broeder Richard vertelde dat in de tijd
van het Rijke Roomse Leven biechtelingen hier speciaal naartoe kwamen
omdat de paters de reputatie hadden
"soepel" te zijn. Na deze kerk bezochten we de gebedsruimte van de kloosterlingen, die eenvoud uitstraalt en
misschien daarom zo mooi is. De eetzaal zagen we en ook daar viel de eenvoud op. Er zijn in het klooster tevens
verzorgingshuis nog 28 bewoners en
dat mag weinig lijken, maar er waren er
nooit meer dan 35. Aan het eind van
ons bezoek bedankten we broeder Richard hartelijk en wensten we hem en
de andere Kapucijnen alle goeds.

Advertentie
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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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Na-Inschrijving KinderVakantieWerk de Blaak 2016
Nog even en dan is het weer zover en hebben we weer een spetterende KVW week voor alle basisschool kinderen in de Blaak (29 augustus t/m 2 september ). Kinderen kunnen nog ingeschreven worden via de zogenaamde na-inschrijving.
Dit kunt u doen door het onderstaande na-inschrijfformulier + geld (inclusief extra administratiekosten!) in een gesloten envelop te deponeren op Beeklaan 47. Meer informatie over KVW de
Blaak, de na-inschrijfprocedure en de kosten vindt je op: www.kvwdeblaak.nl.
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Lustrum Barbecue Grebbe 39
met gebak tot bloemen, bonbons, chips
en stokbrood met allerlei salades. “Verrijk je Wijk” (gemeente Tilburg) en TBV
wonen hebben ons financieel gesponsord. Samen hebben zij deze dag mogelijk gemaakt.

Vijf jaar geleden is de Grebbe 39 ontstaan en is er gebouwd aan een complex waar particulieren en
zorgbehoevenden mensen samen kunnen wonen. TBV wonen en Amarant
hebben beiden een deel van het complex in hun beheer wat betreft verhuur!

De feestelijke middag was tot in de
puntjes goed georganiseerd en werd
geopend met vele soorten gebak.
Onder het genot van muziek, gezellige
praat en hapjes was het tijd om te barbecue aan te steken. De tent werd gevuld met de ambachtelijke geur van
spiesjes, hamburgers, worstjes en bieflappen. Een kok heeft het vlees bereid
en samen met de salades en bijgerechten was het een ambachtelijke maaltijd

Het vijfjarig bestaan was een mooie gelegenheid om de bewoners dichter bij
elkaar te brengen. Daarom is er door
de feestcommissie van de Grebbe een
Lustrum Barbecue georganiseerd.
Deze heeft 15 april plaatsgevonden op
de parkeerplaats van het complex. Supermarkt Jumbo aan de Amer was zo
vriendelijk om ons te sponsoren in de
vorm van allerlei lekkernijen van koffie

waar iedereen van heeft genoten.
Deze onvergetelijke viering was niet
mogelijk geweest zonder de inzet van
de feestcommissie van de Grebbe 39,
de wijkraad van de Blaak, TBV Wonen,
Amarant en Jumbo Supermarkten aan
de Amer.
Iedereen heel hartelijk bedankt!
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Doorstart reuma inloop Tilburg e.o.
De Reuma Patiënten Vereniging Tilburg en omstreken maakte vanaf mei een
doorstart met de maandelijkse inloopbijeenkomsten voor eenieder met een
vorm van reuma. Hierbij staat de ontmoeting met anderen centraal. Samen van
gedachten wisselen, informatie en ervaringen delen. De bijeenkomsten zijn telkens de 1e maandag en 3e vrijdag van de maand, van 14.00 tot 15.30 uur, en
zijn gepland tot het einde van dit jaar. Tijdens vakantieperioden komt het voor
dat hiervan wordt afgeweken. Zie voor de actuele data naaststaand schema.
De eerstvolgende reuma inloop is maandag 4 juli in MFA De Poorten aan de
Hasseltstraat 194 te Tilburg. Het wijkcentrum is rolstoeltoegankelijk en beschikt
over een invalidentoilet. Er is koffie en thee. De bijeenkomsten zijn informeel
van aard en vrij toegankelijk voor eenieder met een vorm van reuma. U bent
van harte welkom.
Zie ook onze website:www.reumatilburg.nl

Planning Reumainloop
maand
Juli
September
Oktober
November
December

maandag
4
5
3
7
5

Unieke afscheidslocatie,
midden in de natuur
• Prachtige ruimte voor afscheidsdienst en condoleance
• Slechts één uitvaart per dag: alle tijd voor een persoonlijk afscheid
• Ook te huur met aansluitend een crematie in het crematorium
• Aantrekkelijke arrangementen op maat
• Uitgebreide cateringmogelijkheden

Goorstraat 5a, 5131 RG Alphen (NB) • 013 820 03 83 • www.natuurbegraafplaatsdehoevens.nl
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Open dag

5 juni
2016

vrijdag
15
16
21
18
16

Watertappunt op het
Mill-Hillcollege
Op het Mill-Hillcollege wordt op maandag 23 mei 2016 om
10.10 uur een speciaal watertappunt geopend. Op deze plek
kan iedereen zijn hervulbare drinkflesjes vullen met water.
Het idee voor de watertappunten is ontstaan bij het inrichten
van het nieuwe schoolplein.
Water is een gezonde en duurzame dorstlesser. Rector Carin
Zandbergen: “We willen graag stimuleren dat leerlingen gewoon Brabants water gaan drinken. Water uit flesjes is niet
nodig; kraanwater in Brabant is van uitstekende kwaliteit”.
De verwachting is dat er veel gebruik van het watertappunt
gemaakt gaat worden op het Mill-Hillcollege, omdat vanuit de
leerlingenraad al diverse malen is gevraagd om tappunten.
Waterflesjes bijvullen in de toiletten is niet altijd handig. Er
staat vaak een rij in de pauze en veel leerlingen pauzeren
graag buiten. “Als leerlingen lekker op ons mooie plein pauzeren, kunnen ze gewoon buiten hun flesjes bijvullen”, aldus
Carin Zandbergen.
Het watertappunt komt van de organisatie Join the Pipe.
Deze organisatie heeft als droom om
de langste waterleiding ter wereld te bouwen om zo iedereen, overal ter wereld, van schoon drinkwater te voorzien.
Join the Pipe promoot het drinken van kraanwater met als
doel een eerlijke verdeling van drinkwater. Verder gaat het
plaatsen van watertappunten het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater tegen. Met de verkoop van watertappunten worden projecten ontwikkelingslanden
gefinancierd rondom het thema schoon drinkwater.

7ONING
APPARTEMENT
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VER KOPEN
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Fietsfestijn Tilburg van 26 tot en met 29 juni 2016
Voor jong en oud organiseert Toerclub
Tilburg 93 dit jaar voor de zesde keer
het Hart van Brabant Fietsfestijn door
het schitterende Brabantse land dit in
samenwerking met GIANT store Van
Bebber Tilburg.
Het is dit jaar voor de 40ste keer dat er
een 4daags fietsevenement georganiseerd wordt in Tilburg. Het begon in
1977 met een Fiets avondvierdaagse
dan in 1996 de Tilburgse fietsvierdaags, in 1999 opgevolgd door Middenbrabantse fietsvierdaags en van 2011
tot heden het Hart van Brabant Fietsfestijn. Om hier aandacht aan te schenken is er op de startlocatie een
tentoonstelling ingericht.
U kunt een of alle vier de dagen fietsen
en zelfs iedere dag een andere route
rijden met de keuze uit 30, 50 of 70 kilometer.
De start- en finishlocatie voor alle
dagen is het clubgebouw van TWC Pijnenburg, Bijsterveldenlaan 3 in Tilburg
waar iedere dag om 9.00u kan worden
gestart.
De kosten zijn voor 4 dagen 12 euro
per persoon of 17 euro per gezin. Er
zijn ook dagkaarten verkrijgbaar en is
er korting voor NTFU-leden.
Dit jaar is er alléén op maandag een
tweede startlocatie van waar 50 of 70
km gefietst kan worden. Start vanaf
9.00 uur Camping Hoeve "De Bonte
Kraai", Luiten Ambachtstraat 28,
Raamsdonk
Voor meer informatie zoals overnachtingsmogelijkheden of inschrijving kan
men terecht bij VVV-Tilburg, -Hilvarenbeek en –Oisterwijk of op de site van
www.tTCT93.nl/hvbff
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Hulp bij u thuis van Het Laar
Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw woning, maar heeft u daarvoor wat hulp en/
of zorg nodig? In dat geval biedt Het Laar Thuiszorg precies de ondersteuning die u
nodig heeft. Zo kunt u zich thuis blijven voelen in uw eigen vertrouwde omgeving.
AdƌĞs: 'ĞŶ͘WŝŶŬĞůmĂŶƐƚƌĂĂƚ 175͕5025 XGdŝůďƵƌŐ

TĞlĞfoon:;013) 465 77 00 E-mail:ŝŶĨŽΛŚĞƚůĂĂƌ͘Ŷů
WĞbsitĞ: ǁǁǁ͘ŚĞƚůĂĂƌ͘Ŷů
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Het eten is klaar.com
Jagerskip
Enkele weken geleden schreef ik op mijn blog een week lang over koken met weinig geld. 5 dagen voor 35 euro voor 4 personen. Dat bleek goed te doen. Er kwam zelfs iedere dag iets van vlees of vis op tafel. Één van de recepten die ze thuis
heel lekker vonden (en ik zelf misschien nog wel het meest) was deze Jagerskip. Een recept uit de oude doos want, zo had
ik bedacht, het moèt wel zo zijn dat, toen ik nog jong was, het eten ook eenvoudiger en waarschijnlijk goedkoper was. Veel
uitheemse producten waren er nog niet, dus werd er gekookt met alles wat het eigen land te bieden had. Thuis hadden we
een kaartenbak vol met recepten. De één heeft de tand des tijds beter doorstaan dan de andere. Zo wordt er bij recepten rijkelijk gestrooid met asbest onderzetters en was bieslook een ingrediënt wat je eventueel mocht vervangen door een heel
jong sjalotje mocht je er niet aan kunnen komen. En oh, ik verving de oer-Hollandse aardappelpuree deze keer door witte
rijst.
Ingrediënten
8 kippenpootjes;
100 gr margarine;
1 ui (gesnipperd);
250 gram champignons (in vieren gedeeld);
4 tomaten (gehalveerd);
½ tl gedroogde tijm;
½ gedroogde cayennepeper;
2-3 dl kippenbouillon;
plm. 1 el maïzena;
peterselie (al dan niet gedroogd).
Bereiding
Bestrooi de kippenpoten met peper en zout en bak ze bruin in de margarine. Voeg dan de ui, de champignons, de gehalveerde tomaten, de cayennepeper en de tijm toe. Fruit dit alles licht aan en doe dan de bouillon erbij. Laat het geheel 25 minuten garen. Bind de saus met aangemengde maïzena en voeg op het laatst de peterselie toe. Serveren met rijst.
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Gianotten

Studio viert tweejarig jubileum in Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Prachtig bedrag voor Guus Meeuwis Muziekids Studio

Een geldbedrag van 1.600 euro voor de
Guus Meeuwis Muziekids Studio in het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Dat
haalden Kiwanis Club Tilburg en Kiwanis Club Tilburg Hooge Santleij op tijdens de Tilburgse Meimarkt.
Op vrijdag 20 mei, de dag dat de studio
twee jaar bestaat, werd de cheque
feestelijk overhandigd.

studio op locatie ETZ Elisabeth vult zich
al snel met enthousiaste kinderen die
de tweede verjaardag van de studio
mee willen vieren. Vrijwilligers pingelen
op de gitaar en trommelen op het
drumstel. De kinderen dartelen om
John en Christel heen en brengen hun
eigengemaakte kleurplaat mee om de
studioleiders te feliciteren.

Tilburg Hooge Santleij. De twee clubs
hebben de handen ineengeslagen om
het geld in te zamelen voor de studio.
“Door muziek te maken, vergeten kinderen dat ze ziek zijn”, aldus Joop.
“Daarom willen wij ze ook in de toekomst een warm hart toedragen en zien
we de opbrengst van de Meimarkt als
een startbedrag.”

Studioleiders John Verbunt en Christel
van der Bruggen zijn zeer verheugd
met het aanzienlijke geldbedrag dat ter
ere van het tweejarig bestaan van de
Guus Meeuwis Muziekids Studio werd
uitgereikt. “Het is een fantastisch bedrag dat we zeker goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor nieuwe
muziekinstrumenten”, zegt Christel. De

Startbedrag
“De Muziekids Studio is een prachtig
initiatief”, vinden Joop Vullings en Peter
Robben namens beide Kiwanis clubs.
Kiwanis is een wereldwijde organisatie
van vrijwilligers die zich sterk maakt
voor kinderen en is georganiseerd in lokale clubs en netwerken, waaronder Kiwanis Club Tilburg en Kiwanis Club

Muziekids Studio
De Guus Meeuwis Muziekids Studio is
een ruimte in het ziekenhuis waar zieke
kinderen en hun broertjes en zusjes terecht kunnen om muziek te maken, als
afleiding van het ziek zijn. Het team bestaat uit John, Christel en twaalf vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op
www.muziekids.nl.
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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
: j. ruijgrok(secretariaat@tcdeblaak.nl)
: m. simons
: n. de langen
: k. besems-jacobs

niers 40
reest 5

4634819
4630308
5900011
5900280
4671959
5359545
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
engebeek 3
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 lcc

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

