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Voorwoord
Kwam er zomaar nóg een pijnpuntje naar buiten de afgelopen maanden: De voorrangskruisingen bij fietspaden in de
Weteringlaan en de Beeklaan. Want mág dat wel? We zitten immers in een 30 km-zone waar fietsers van rechts gewoon
voorrang hebben. En wie zijn die belanghebbenden dan wel die aangekaart hebben dat de situatie voor fietsers gewoon onveilig is omdat de meeste auto’s niet eens weten dat fietsers hier voorrang hebben? Is het terecht dat fietsers alsnog het onderspit delven en dus voortaan gewoon weer moeten wachten tot de auto’s gepasseerd zijn?
De meningen zijn verdeeld. De één vindt het belachelijk. De ander vindt veiligheid belangrijker dan regels en is er dus vóór
dat fietsers moeten stoppen.De meningen zullen verdeeld blijven.
Ook dit jaar wens ik u weer een fantastische zomer al moet die wat het weer betreft nog beginnen. Laten we er op hopen dat
de zes weken schoolvakantie in ieder geval fantastisch zijn. En natuurlijk hopen we dat zeker voor de laatste week als we in
onze wijk vast weer mogen genieten van een fantastische KVW-week.
René

Colofon Wijkblad de blaak
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nr. 220, juli 2016

bezorging:
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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.

ingezonden

GEDEELTELIJKE VERHARDING REUSELPAD
Het BD van 23 juni j.l. bericht over de
uitspraak die de Raad van State heeft
gedaan op het hoger beroep van enkele
buurtbewoners tegen de reeds gerealiseerde gedeeltelijke verharding van het
Reuselpad.

Nadere bestudering van de stukken
wijst uit dat appelanten op ieder onderdeel van het betoog het standpunt “ het
betoog faalt “, danwel, “ het betoog
mist feitelijke grondslag “ van de Raad
van State te horen hebben gekregen.
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Uiteraard is het ieders recht om in
hoger beroep te gaan, maar men kan
zich in dit geval toch afvragen of betrokkenen zichzelf hiermee de juiste dienst
hebben bewezen, zeker in de wetenschap dat de Rechtbank Zeeland-WestBrabant eerder in de procedure al met
overduidelijke bewoordingen zowel het
verzoek om voorlopige voorziening had
afgewezen als tegelijkertijd het beroep
ongegrond had verklaard.
Ook de Stichting Wijkraad De Blaak, die
zich in de aanloop naar deze beroepsgang mede verzette, zou zich eens achter de oren kunnen krabben en zich
mogen afvragen of het inderdaad al de
moeite en ergernis waard is geweest,
immers naar veler opvatting mag de gedeeltelijke verharding van het Reuselpad zowel qua gebruik als qua
uitstraling gezien worden als een verrijking van het betreffende gebied.
De uitspraak heeft dan ook bevestigd,
dat de ambtenaren van de Gemeente
Tilburg in dit dossier, inhoudelijk èn procedureel uitstekend werk hebben verricht.
Alphons Bracké
dagelijks gebruiker Reuselpad

Saamhorigheid & gezeligheid
tijdens een zonnige barbecue
Buurtgenoten: Uiteraard ken je, je
naaste buren bij naam. Sommige buurtgenoten die iets verder en langer in de
omgeving wonen, ken je ook. Andere
komen je bekend voor omdat je elkaar
gedag zegt. Weer andere herken je
vaak aan de auto waar in ze rijden.
Nieuwe bewoners zijn ook écht nieuw

voor je.
Wat is er dan beter voor de sociale cohesie en saamhorigheid dan als een
paar buurtgenoten het initiatief nemen
voor het organiseren van een buurtfeest.
Op zondag 5 juni was het na vijf jaar
dan weer zover dat een groot deel van
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de bewoners van de Vierbanse Gantel
en een deel van de Dintel elkaar ontmoetten.
Het weer was zonnig en de locatie grasveld aan de Vierbanse Gantel –
met uitzicht over de prachtige natuur
(wat wonen we toch mooi in De Blaak)
en schaduw van de bomen was prima
gekozen.

rijker zijn echter de gesprekken, ervaringen en verhalen die je met elk deelt.
In onze zgn. participatiemaatschappij
van eminent belang.
De zonnige dag werd afgesloten met
dikke knuffels en handen schudden
voor de organisatoren: Ingrid, Fons,
Joep en Paul. Mogen we over 5-jaar –
liefst eerder - weer op jullie rekenen?
Tevens de Wijkraad bedankt voor de financiële bijdrage.

Een ieder kreeg een sticker opgeplakt
met z’n voornaam erop. Prima om de
communicatie soepel te laten verlopen.
Beslist noodzaak als er 67 bestaande en
nieuwe buurtgenoten aanwezig waren.
De dag was ingedeeld in verschillende
blokken: om 12:00 uur koffiedrinken met
zelf meegebrachte, en vaak zelf gebakken lekkernijen, van 13:30 uur o.l.v. twee
gidsen door natuurgebied “De Kaaistoep” & in de namiddag borrelen met
aansluitend een geweldige BBQ met als
spoeling enkele vaak alcoholische versnaperingen. Tegen 22:00 uur was het
feest afgelopen en werd alles keurig opgeruimd en het grasveld ontdaan van de
weinig achtergelaten rommel.
Vanzelfsprekend is het eten en drinken
tijdens zo’n dag belangrijk. Veel belang-
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Nieuws uit de Kaaistoep
Mini-dinosauriërs
in de Kaaistoep

zitten de jongen in een vliesje waar ze
direct uitkomen. Het zijn dan kleine,
donkergekleurde minihagedisjes.

In de rand van het bos ritselt er wat
door het gras. Wat beweging tussen
de grassprieten, meer is er niet te
zien. Even later zit een kleine hagedis boven op een stapel boomstammetjes. Die veroorzaakte even
daarvoor ook het geritsel.

Een volwassen levendbarende hagedis
wordt, inclusief de staart, 16 à 17 centimeter lang. Ze is slank gebouwd. De
grondkleur is lichtbruin met op de rug
en flanken lichte en donkere vlekjes.
De achter elkaar gelegen vlekjes, vormen op de rug dikwijls strepen. Bij
vrouwtjes zijn die duidelijker dan bij
mannetjes.

Het is een levendbarende hagedis
(Zootoca vivipara). Het diertje heeft een
mooi plekje gevonden om zich op te
warmen in het zonnetje. Het is, net als
andere reptielen, koudbloedig en afhankelijk van de omgevingstemperatuur om
z’n lichaamstemperatuur op peil te houden.
In de winter houden levendbarende hagedissen daarom een winterrust. Maar
als het in de zomer hard waait en regent laten ze zich ook niet zien. Onderkoeld raken is een risico, maar ook
oververhitting moeten ze zien te voorkomen. Als het heel warm is blijven ze
dus ook in hun schuilplaatsen.
De levendbarende hagedis heet zo
omdat ze geen eitjes legt. De eitjes
worden “uitgebroed” in het lichaam van
het vrouwtje. Als ze ter wereld komen,

Ze eet allerlei insecten zoals vliegen en
mugjes, maar ook spinnen en slakjes.
Ze woont het liefst op de heide bij bosranden. Voorheen werd ze ook dikwijls
gezien op spoorbanen en in voedselarme grazige terreinen.
In Nederland is het de meest voorkomende hagedis, maar helaas gaat het
niet goed met de soort. Versnippering
van leefgebieden, verdroging, dichtgroeien van leefgebieden maar ook
grootschalige beheermaatregelen zijn
de belangrijkste redenen voor de achteruitgang. Ze is bijna alleen nog te vinden in en bij heideterreinen. Uit de
andere soorten leefgebied is ze vrijwel
verdwenen.
Gelukkig komt ze in de Kaaistoep nog
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voor op de heide en in bermen langs
bospaden. Het gaat ze in de Kaaistoep
zó goed, dat ze regelmatig ook in de
graslanden gezien wordt. En dat is dus
een soort leefgebied waar ze vroeger
ook voorkwam, maar waaruit ze in veel
gebieden is verdwenen.
n de Kaaistoep wordt door het maaien
en afvoeren van het gras al jaren gewerkt aan het verschralen van deze
graslanden. Takken en stronken worden
op hopen en rillen in het terrein gelegd.
Die vormen goede schuil- en zonplekken voor de levendbarende hagedis en
ook voor andere kleine dieren.
Als u tijdens wandelingen tussen april
en oktober rustig loopt, let dan op geritsel, op wat beweging in het gras, en of
er misschien iets zit op liggend hout;
dan heeft u kans om zo’n kleine nazaat
van de dinosauriërs te zien. Ze is erg
schuw en snel, maar komt soms na enkele minuten weer tevoorschijn.
Tip: Een handig hulpmiddel bij het herkennen van inheemse hagedissen is de
Herkenningskaart hagedissen. Deze is
te downloaden op www.ravon.nl.
Arnold van Rijsewijk
Stichting Reptielen Amfibieën Vissen
Onderzoek Nederland (RAVON)

De familie die er
altijd voor u is!
Bel 06 22 12 39 17
Mail tilburg@familiae.nl
Web www.familiae.nl
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Consument en restaurant vinden elkaar aan
Het LaatsteTafeltje.nl
Het Laatste Tafeltje gaat live in
Noord-Brabant. Na een succesvolle
start in het noorden van het land, kan
ook Noord-Brabant vanaf 22 juni profiteren van alle voordelen die Het
Laatste Tafeltje biedt. Dit unieke concept zorgt er nu al voor dat meer dan
100 restaurants hun laatste tafels gevuld krijgen en dat consumenten
tegen aantrekkelijke prijzen uit eten
kunnen gaan.
Zelfs de beste restaurants hebben zo
nu en dan lege tafels. Via Het Laatste
Tafeltje kunnen consumenten hier voordelig van profiteren! Dit horecaplatform
serveert namelijk diverse last minute
aanbiedingen, waarvan je als consument alleen op de dag zelf kunt genieten.

Deze unieke vorm van last minute aanbiedingen resulteert voor de consument
in leuke deals, zoals stevige korting op
een driegangenmenu, een wijnarrangement, kinderen gratis of een voordelige
lunch. Tegelijkertijd zorgt het voor gezellige vulling bij restaurants wanneer
dat nodig is, en sturing op de dag zelf
als reserveringen uitblijven. Van de
keuken wordt zo optimaal gebruik gemaakt.
Vanaf nu altijd voordelig last minute tafelen. Wat de reden ook is!
Heb je geen zin om te koken vanavond? Wil je eens op een voordelige
manier kennismaken met wijn & spijs,
of met een bijzonder gerecht? Wil je iemand verrassen, of ben je de afhaalmaaltijden gewoon zat? Welke reden je

ook hebt, vanaf nu is er elke dag ruime
keus in last minute aanbiedingen van
restaurants bij jou in de buurt! Scoor
snel jouw aanbieding op hetlaatstetafeltje.nl.
Economische stimulans
Een economische stimulans voor de horeca en een besparing voor de consument. Dat heeft Het Laatste Tafeltje nu
al bewerkstelligd in Groningen, Drenthe
en Friesland. Daarnaast is de website,
met meer dan 60.000 bezoekers per
maand, een uitstekend marketingkanaal
voor lokale restaurants zonder veel
naamsbekendheid.
Het Laatste Tafeltje levert ook een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt. Zo
zijn er vanaf de start in februari al meer
dan 10 arbeidsplaatsen gecreëerd.

Vraagblaakje
Gezocht:
Tuinjongen,
voor lichte tuinwerkzaamheden voor
1 á 2 uur per week, € 10 per uur.
tel. 4635263

Scheiden?
maak een afspraak voor een

GRATIS GESPREK

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

www.bgadvocaten.nl
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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
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.
Volleybal volwassenen
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. 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
Op 13 juli is de laatste sportavond van
dit seizoen gepland. Er zijn dan aange-

paste sporttijden en we sluiten het seizoen 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.
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obs de Blaak
Schoolplein “opknappen”
De kledingcontainer die op het schoolplein staat, levert na elke lediging een kleine vergoeding op. Inmiddels hebben we een
leuk bedrag bij elkaar gespaard en willen we dit gaan besteden.
Wij zijn het volgende van plan: met verf willen we het schoolplein van de groepen 1-2 en het schoolplein waar de groepen 3 en
4 buiten spelen (aan de kant van de Jumbo) vrolijker en uitdagender maken. Na de grote opknapbeurt van het hoofdplein, bijna
twee jaar geleden, vinden we dat deze pleinen ook toe zijn aan iets nieuws.

Cito eindtoets groep 8
Voor de meivakantie hebben alle groep 8 leerlingen hard gewerkt aan hun Cito eindtoets. Deze toets is niet meer
bepalend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs (onze al eerder gegeven schooladviezen zijn dat wel), maar
de toets geeft ons wel een goed beeld t.a.v. het gemiddelde niveau op diverse onderdelen. De kinderen hebben
het ontzettend goed gedaan met een gemiddelde score van 540,0. We zijn erg trots op deze prestatie.

Bezetting groepen schooljaar 2016-2017
We breiden het aantal groepen komend schooljaar uit naar 13 groepen. Binnen deze verdeling en inzet kunnen we:
- Onze onderwijskundige doelstellingen van school verder vorm geven.
- De sterke cognitieve resultaten behouden en/of verbeteren.
- De persoonlijke ontwikkeling van de kinderen goed begeleiden en stimuleren.
- De extra ondersteuning voor o.a. de huidige groepen 3 en 7 continueren in de groepen 4 en 8, omdat dit twee grote
groepen zijn.
- De groepen 1-2 starten rond de 20 leerlingen en groeien uiteraard nog door de instroom van nieuwe leerlingen.
Onderstaand leest u het overzicht van de personele bezetting van de groepen in schooljaar 2016-2017. Achter de naam van iedere leerkracht staat voor hoeveel dagen deze ongeveer per week voor de groep staat
1-2 A
1-2 B
1-2 C
3A
3B
4

(20 llen)
(20 llen)
(20 llen)
(20 llen)
(20 llen)
(29 llen)

Juf Lieke (3) & juf Stefanie (2)
Juf Marion
Juf Esther (4) & juf Dimitra (1)
Juf Janny (4) & juf Esther (1)
Juf Danine (4) & juf Janneke (1)
Juf Sandra (4) & juf Stefanie (1)

5A
5B
6A
6B
7A
7B
8

Nationale overblijfdag 2 juni 2016
Voor het tweede opeenvolgende jaar was is het ‘nationale
overblijfdag’. De dag waarop ruim 70.000 medewerkers in de
Tussenschoolse opvang (TSO) erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo’n 600.000
overblijvertjes dagelijks.
De overblijfkrachten van Eetclub OBS De Blaak zijn deze dag
in het zonnetje gezet door middel van mooie tekeningen,
knuffels, bedankjes en knutselwerkjes vanuit de onderbouw
kinderen met aansluitend een heerlijke lunch. Het was een
gezellige middag met een goede terugblik op het afgelopen
jaar!
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(23 llen)
(23 llen)
(22 llen)
(22 llen)
(23 llen)
(23 llen)
(32 llen)

Juf Anita (2) & juf Mariken (3)
Juf Elina (4) & juf Cristel (1)
Meneer Eugène (3) & juf Linda (2)
Meneer Bram
Juf Malika (4) & juf Iet (1)
Juf Rebecca (4) & juf Cristel (1)
Meneer Joost (4) & juf Danine (1)

Avondvierdaagse 2016
Ook dit jaar deden de kinderen van OBS de Blaak mee met de Avondvierdaagse van Goirle. Een waar spektakel waar duizenden kinderen aan meedoen. Van OBS de Blaak deden dit jaar meer dan 100 kinderen mee. Op donderdagavond waren verschillende leerkrachten aanwezig om de kinderen hun medaille uit te reiken.

Uw kind wordt 4 jaar in het schooljaar 2016-2017
Misschien bent u 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. 013-4689466 Mail: remko.meeuwsen@opmaat-scholen.nl

Wij wensen iedereen een heel gezellige en zonnige vakantie.
Team OBS de Blaak
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Beelden van barmhartigheid
(28 september, 20.00 uur)
Zuster Delian de Brouwer geeft een toelichting bij de symboliek waaruit haar nieuwe icoon is opgebouwd, die zij heeft
zelf ontworpen en geschilderd en waarin zij haar kijk op
Barmhartigheid heeft verbeeld.
Zuster Delian is lid van de congregatie van de Zusters van
Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid,
SCMM. Deze congregatie is beter bekend met de naam ‘zusters van liefde’ of zusters van de Oude Dijk. In het iconenatelier van de zusters in Moergestel schildert zij in opdracht én
verzorgt zij cursussen icoonschilderen vanuit de Russische
spiritualiteit/traditie.

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

P & P on tour /
Meditatieve Wandeling Za 27 aug. 2016

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)

Dinsdag 19 juli – Koffie met Gebed

Ja, ik wil de benen strekken én betekenisvolle info opdoen
op deze zaterdagmorgen, zou jouw instelling kunnen zijn na
lezing van het onderstaande verhaal.
OKE ! NOTEER DAN IN JE ( ELEKTRONISCHE ) AGENDA
DAT JE VAN DE PARTIJ BENT !
Wat gaan we doen, wij van locatie P&P Parochie DGH, in
onze nieuwvormgegeven Meditatieve Wandeling op deze
ochtend ?
Geestelijk verzorger Stijn Oosterling van de Penitentiaire Inrichting Tilburg reist met ons mee naar een stukje buitengebied om ons in alle rust deelgenoot te maken van wat fysieke
gevangenschap met je doet. Oók andere vormen van
gevangen-zijn in en door jezelf komen zeker aan de orde.

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid in
onze kerk in september

Heeft BARMHARTIGHEID in die situaties betekenis? Bijv.
door begrip voor de ander of een uitgestoken hand ter bevrijding? Minpuntje is dat we de tot de verbeelding sprekende
verblijfsomgeving van de gevangenen niet mogen betreden.
Maar dat maakt Stijn goed. Hij vertelt ons enkele keren over
deelaspecten van gevangen-zijn. Wij staan daar dan ter
overweging bij stil, létterlijk. Mogelijk komt hij met Bijbelse
Teksten die verband houden met gevangenschap, mededelingen waar we dan kennis van kunnen nemen en wellicht
wat mee kunnen en willen doen.
Nieuwvormgegeven wandeling? Ja, vanaf dit jaar. Het slaat
goed aan gezien de belangstelling daarvoor in februari jl.

Vieren van Barmhartigheid (Zondag 18 september)
In de viering op Vredeszondag 18 september beleven we in
onze Ambassade van Vrede het brengen van vrede als teken
van barmhartigheid onder het thema 'Vrede Verbindt'. In deze
viering wordt extra aandacht besteed voor de kansen van
vrede in onze wereld. Ze zal extra feestelijk worden opgeluisterd door harmonieorkest 'l Echo des Montagnes uit Tilburg.

We vertrekken om 09.00 uur vanaf kerkplein P&P Vierwindenlaan. Aanmelden vooraf niet nodig. Deelname is gratis.
Het lopen is beperkt tot 2 periodes van 3 kwartier. Er is een
koffiepauze. Je bent tegen 12.00 uur terug op het kerkplein.
Als het kan de auto meenemen.
Kan het zijn in deze stressvolle tijd dat zo'n thematische wandeling met meditatieve momenten, een verademing is?

Op dinsdag 19 juli is het weer Koffie met Gebed, net als elke
derde dinsdag van de maand. We drinken dan gezellig samen
een kopje koffie en luisteren naar mooi teksten en verhalen
over een bepaald thema. Maar het belangrijkste is misschien
nog wel dat we ook de belevenissen van alledag met elkaar
uitwisselen. Thema dit keer is: 'Vloeken in de kerk'. Aanvang
11.00 uur in de Pauluszaal.

Jan Sikkers. Organisator wandelingen.
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Ingezonden

Gratis Tesla ontvangen op Bels Lijntje
We schrijven 2030 als de huisartsen
van De Blaak een verzoek gaan doen
aan de afd. Economische Statistiek
van de Universiteit van Tilburg voor
een grootschalig onderzoek. Zij hebben geconstateerd dat in hun praktijken een belangrijke hoeveelheid
patienten voorkomen met leukemie
bij kinderen en Alzheimer bij vroege
ouderen t.o.v. landelijke cijfers hierover.
Dit vermoeden wordt vooral ingegeven
door het enkele feit dat de Gemeente
Tilburg in het verleden toestemming
heeft gegeven (sept-2016) om uit economische principes een ondergrondse
hoogspanningsleiding te laten aanleggen door TenneT direct onder het Bels
Lijntje bij de renovatie van het fietspad
(in 2017).
In 2005 geeft staatssecretaris Van Geel
al aan, om bij bestaande en toekomstige plannen van hoogspanningsleidingen, situaties van verblijf in de direct
omgeving te gaan vermijden, wegens
de magnetische straling in de magneetzone van hoger dan 0,4 mico-tesla.
In 2008 spreekt Minister Cramer dat
blootstelling aan magneetveldsterkte, risico's met zich brengen welke afhankelijk zijn van duur en intensiteit.

wonen, gaat de dagelijkse opname gewoon door terwijl de afname bijna niet
van toepassing is. Vandaar de geconstateerde ziekteverschijnselen waarschijnlijk vooral bij kinderen en
ouderen.
In 2017 zal het kabinet komen met een
beleidsvoorbereidingsadvies omtrent
ondergrondse hoogspanningsleidingen.
Het lijkt erop dat de Gemeente Tilburg
enige haast begint te krijgen gezien andere plannen (renovatie fietspad) en
toekomstige beperkende regelgeving.
Gelukkig valt de bezwaarperiode deze
keer niet in de voor de gemeente favoriete vakantietijd. De reacties zijn al ingediend en nu gaat de gemeente die
behandelen. Ook blijkt dat je niet alle
kennis in huis kunt hebben, dus net als
de slager die zijn eigen vlees keurt,
neemt de gemeente TenneT (die ook
de kabel aanlegt) als basis informatiebron.
De feitelijke situatie is dat de netwerkbeheerder TenneT (die voor alle hoogspanningsleidingen in Nederland zorgt)
voor de stroomverzorging een kabel
zou moeten aanleggen tussen het verdeelstation Katsbogten en het verdeelstation Burg.Letschertweg (bij Tesla).

Daarbij hebben zij gekozen voor het traject onder het fietspad Bels Lijntje. Dat
komt de gemeente erg goed uit want
dat fietspad zou toch verbreed moeten
worden.
De kabel komt op 1,20 meter diepte te
liggen en wordt afgedekt met een stalen
plaat.
Op sommige plaatsen gaat men voor
de veiligheid iets dieper en dan is boren
noodzakelijk.
Daarom is het toch wel opzienbarend
dat men vlak langs de huizen aan de
Vierbanse Gantel en aan de Dintel gewoon in het fietspad blijft graven terwijl
juist daar het fietspad hoger ligt waardoor de diepte echt geen 1,20 meter
beneden het maaiveld is. Ook liggen
hier de percelen op slechts 9 - 15 meter
van het fietspad.
Uiteraard hebben de bewoners aan de
Gemeente Tilburg verzocht om serieus
naar een alternatieve route te gaan kijken, wat men vooraf nog niet gedaan
heeft. Het lijkt erop dat het economisch
principe van de continuïteit verzekeren
van de stroomvoorziening tegen de
laagste kosten, blijkbaar belangrijker is
dan de gezondheid en veiligheid van de
bewoners.
Mart de Laat

Intussen heeft het RIVM (rijksinstituut
voor milieu) in 2007 een rapport het
licht laten zien met als aanbeveling om
een veiligheidsmarge voor de woonomgeving aan te houden van 80 - 100
meter. In dit zelfde onderzoek wordt in
de tabel vermeld, dat indien men 2 x
daags over deze ondergrondse kabel
fietst, men reeds een hoeveelheid van
0,82 mico-tesla opdoet. Dit magnetisme
verdwijnt wel weer uit het lichaam van
de fietsers maar dat duurt ongeveer 1
week. Voor de directe bewoners die in
de veiligheidszone van 100 meter

DE FIETSENZAAK VOOR DE BLAAK!
• Gratis ophaal/bezorgservice reparaties
•+EUSUITNIEUWEENGEBRUIKTEÛETSEN
• Gazelle, Batavus, Giant, Koga, Merida,
Stevens, idworx, etc.
•&IETSKLEDING ÛETSSCHOENEN3HIMANO !GU
•'RATISRUIMPARKEREN
• Rustig proefrijden op ons plein!

Kerkstraat 15 | 5133 AJ Riel | T. 013 - 518 1207 | THUISINFIETSEN.NL
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Volg ons op:

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

Bucket list groep 8 bs de Borne
Het laatste stukje van het schooljaar is voor onze groep 8 leerlingen
aangebroken. Dat weerhoudt ze er niet van om ook in de laatste
weken van de basisschool druk in de weer te zijn. Enige tijd geleden
hebben ze samen een ‘bucket list’ gemaakt. Daarop staan wensen
van de hele groep die ze nog graag voor het einde van hun basisschooltijd willen doen op school. Hierop stond o.a. logeren en verstoppertje spelen op school. Door het uitmuntende organisatietalent van
Kiki Andriessen mocht de hele groep zelfs een nachtje logeren op
onze school. Kiki heeft alles wat hiervoor nodig was in kaart gebracht,
contact met de gemeente en de brandweer gehad en er voor gezorgd
dat ze voldeden aan de gestelde eisen. Ze hebben in voorbereiding
op het kamp een gezellige avond en nacht op school gehad en een
deel van hun bucket list afgewerkt. Geweldig om te zien hoe goed dit
georganiseerd was door onze groep 8-ers!!!!
Twee weken geleden hebben ze met zijn allen op kampeerboerderij de Roerdomp een fantastische kampweek gehad. Het was
een sportief, gezellig, onvergetelijk kamp. Met kleine oogjes door een druk programma en chronisch slaapgebrek  kwamen ze
vrijdags rond het middaguur weer terug op school.
Op dit moment gaan de lessen rekenen, taal, wereldoriëntatie, Engels, etc. weer gewoon door en er wordt door iedereen hard
gewerkt! Daarnaast zijn ze druk aan het oefenen voor de eindmusical Hotel te Koop! Maar er ontstaan ook zomaar spontaan
initiatieven zoals het maken van heerlijke tosti’s voor de leraren van onze school. Wat een verwennerij! Wij wensen ze nog een
fijne tijd op onze school en alvast veel succes in het voortgezet onderwijs!

PC’s op maat - Verk
e oop - Onderho
er ud - Reparaties - (Thuis
is)netwerk - Advies
Openin
ngstijden Ma t/m Wo
o: 18:30
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o
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Weteringlaan 124
5032 XT Tilburg
www.ozet.nl
info@ozet.nl
013 467 12 65
06 50 601 127

Hike 2016 van de groepen 7 van bs de Borne!!!!!!!
Ixxi de Kok uit groep 7A van juf Jacqueline en juf Mirian is samen met alle andere leerlingen uit groep 7 op Hike geweest. Hieronder de letterlijke tekst die zij inzond. Wij delen haar belevenissen tijdens de hike graag met u.
30 mei: S 'morgens had ik er al zin in. Toen ik op school kwam, hadden we de uitleg gekregen van meneer Geert. We gingen en
we werden uitgezwaaid door alle kinderen van de school. We liepen 100 meter en het begon keihard te regenen. We waren halverwege en het begon te onweren. Toen mochten we in een schuur bij tuinmannen schuilen. Toen wist iedereen dat Thijs jarig
was. 30 minuten later gingen we verder. Nog even en dan waren we er. Toen we er waren gingen we de tenten opzetten. Bij
ons (Minke, Lisa, Berenike, Lotte en ik) lukte het niet echt. Er moest een ouder komen helpen. Als alles was opgezet en alles er
in was gelegd deden we een spelronde. Daarna hadden we vrije tijd. S 'avonds hadden we eigenlijk kampvuur maar daar regende het te hard voor. Daarvoor in de plaats hadden we Levend Stratego. Om half elf sliepen we in de tent was het nog een
beetje gegiecheld.
31 mei: Werden wakker en al onze kleren waren nat. Dat was niet leuk. Alles moest naar het grote huis. Waar we ook ontbeten.
Toen kwam juf Fenna. Die kwam met
ons spelletjes spelen (buiten). Daarna
hadden we vrije tijd. Wij gingen ons
zelf droppen in het bos. S 'avonds hadden we bonte avond, toen hadden we
ook de verjaardag van MINKE!! Voor
de bonte avond hadden mijn moeder
(Colette) en de moeder van Zsa Zsa en
Suus onze haren gedaan. Na de bonte
avond, hadden we een kampvuur. En
daarna een smokkelspel; dat was erg
leuk. Om half 1 sliepen we.
1 juni: toen het ochtend was moesten
we snel inpakken en ontbijten. Daarna
gingen we weer lekker terug lopen.
Toen we op school kwamen hadden de
juffen en meesters ons gefilmd. Alles
pakken en naar huis. En dan op de
bank liggen.
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Uw voorzitter
van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord
Als trouwe lezer van ons mooie wijkblad De Blaak, bent u natuurlijk altijd
als eerste nieuwsgierig en geïnteresseerd naar het woord van de voorzitter, Ruud Zuer, maar dan heeft u in
deze uitgave pech. Ruud is namelijk
met vakantie en heeft mij gevraagd,
als vicevoorzitter, zijn taak voor deze
keer over te nemen. Ik neem deze
opdracht graag aan en hoop in deze
bijdrage een goede vervanger te zijn
van Ruud en in zijn idee en opvatting
u te informeren over de actuele
zaken in De Blaak.
Laat ik beginnen met me eerst even
voor te stellen. Mijn naam is Frans van
Dommelen. Ik ben getrouwd met Mieke
en we hebben drie kinderen, Maud,
Bart en Ellen. Verder nog vijf kleinkinderen, waarvan er vier op de basisschool de Borne zitten. We wonen in de
Beeklaan, recht tegenover de school,
dus het laat zich raden waar de kleinkinderen regelmatig binnenvallen.
Dit doet me denken aan onze eerste
periode in De Blaak (we woonden van
1979 t/m 1999 in de Linge), toen onze
kinderen op de Borne zaten. Andere tijden, maar wel dezelfde beleving en plezier in deze wijk. Vanwege mijn werk
zijn we in 1999 enkele jaren in Enschede gaan wonen. Daarna nog wat
jaren in Baarle-Hertog en binnenstad
Tilburg. Vanaf mei 2015 wonen we
weer in De Blaak en dat doet ons goed.
Dit was ook de reden dat ik “ja” hebt
gezegd, toen Ruud Zuer me vroeg om
in het bestuur van de wijkraad te
komen. Tijdens de bewonersvergadering van 24 februari 2016 is dat door de
aanwezige bewoners bekrachtigd en in
de daarna volgende bestuursvergadering heb ik de functie/taak van vicevoor-

zitter gekregen. Een mooie uitdaging
om mijn motivatie als wijkbewoner inhoud te geven. Tot zover mijn introductie, nu de actuele zaken.
Over het onderwerp Koningsdag is door
Ruud in de vorige uitgave al heel veel
uitgelegd. Toch merken wij, dat dit een
belangrijk gespreksonderwerp is geweest bij vele mensen. U kunt er van
uitgaan, dat dit voor 2017 op een adequate wijze wordt ingevuld. Een enthousiaste buurtbewoonster en Frans
Kuijpers (ook een nieuw bestuurslid)
hebben al het initiatief genomen en ondervinden hierbij veel steun. Heeft u
ook ideeën of wilt u meewerken aan het
slagen van dit leuke evenement, dan
kunt u zich bij hem aanmelden via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl
Met de gemeente zijn wij in gesprek
over overhangend groen van bewonerstuinen, dat overlast geeft op trottoirs of
andere openbare ruimte. De gemeente
voelt zich hiervoor niet verantwoordelijk, dus….. hierbij wil het bestuur van
de wijkraad u vriendelijk verzoeken, uw
eigen situatie eens te bekijken. Zorgt
uw groen ook voor overlast of kunt u uw
buren motiveren tot beter onderhoud??
Tracht samen tot een verbetering te
komen.
Vanuit de beleidsvisie die het bestuur
eerder heeft gepresenteerd tijdens de
bewonersvergadering willen wij de
communicatie met de bewoners in de
wijk verbeteren. De ouderen en de jongere jeugd bereiken wij met de regelmatige activiteiten, maar we missen het
contact met de tieners en de middengroep tot +/- 60 jaar. Hierin willen wij
verbetering aanbrengen en daarbij is ieders hulp van harte welkom. Binnenkort

zullen we met een enquête naar buiten
treden en er wordt een nieuwe Facebook-groep ontwikkeld, waarmee wij
trachten onze doelstellingen te bereiken.
Met de programmamanager Openbare
Ruimte van de gemeente hebben we
gesproken over de kwaliteit van het wegennet, trottoirs etc. De wijkregisseur
zal het onderhoud van het openbaar
groen op het Dongepad controleren en
indien nodig bijsturen. De parkeerproblemen bij Sarto worden onderkend en
opgenomen in het meerjarenprogramma 2017/2020. Groot onderhoud
van diverse straten gaat naar het meerjarenprogramma 2021/2024, maar de
worteldruk in de Stroomlaan wordt als
klein onderhoud gezien en eerder afgehandeld.
De jaarlijkse BBQ willen we op een andere manier organiseren. Dit jaar wordt
er geen BBQ georganiseerd, tenzij er
een eigen initiatief komt. Voor 2017
staat het op de agenda, maar dan uitgebreider en aangekleder!!!!!
In het najaar zal er, in samenwerking
met beide basisscholen, een informatieavond met het thema “Puberbrein” georganiseerd worden. Nadere informatie
hierover volgt in het volgende wijkblad.
Als afsluiter nog een structureel probleem van financiële aard. De bijdrage
van de gemeente vanuit het bewo-nersbudget (voorheen “verrijk je wijk”), is
enkele jaren geleden verlaagd naar 1
euro per inwoner. Daar kun je dus niet
veel mee doen. Wij gaan op zoek naar
andere wegen om inkomsten te generen en ieders hulp is daarbij welkom.
Hierdoor moet het mogelijk blijven de
kwaliteit van leven en genieten in De
Blaak te handhaven. Het welzijn van
onze wijkbewoners staat centraal.
Ik wens u allen, mede namens alle bestuursleden, een prettige vakantie.
Frans van Dommelen, vicevoorzitter
Wijkraad De Blaak
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Snookergolf = Plezier bij Piet Plezier
Met 26 nieuwsgierige bezoekers van
de dinsdag koffieochtend reden we
op 21 juni carpoolend naar Piet Plezier in Oisterwijk. Nieuwsgierig ja,
want we gingen snookergolf spelen
en niemand wist wat dat was.
Natuurlijk begonnen we na aankomst
met koffie in het gezellige café en daar
vertelde Ko Schaaders dat het in ieder
geval in de buitenlucht gespeeld zou
worden. Gelukkig was het (eindelijk)
droog toen we buiten uitleg kregen over
het spel, dat een combinatie bleek te
zijn van biljarten en midgetgolf.
We waren door Ko al ingedeeld in
groepjes van 4 en per deelnemer kregen we een keu en per groep 4 balletjes
in de kleuren groen, geel, rood en
blauw, corresponderend met de kleuren
van de tafels waarop gespeeld werd.
De balletjes van verschillende stuiterkwaliteit moesten van tafel naar tafel
meegenomen worden en de kleur bepaalde welk balletje op welke tafel gespeeld moest worden. De spelregels
kwamen overeen met die van midget-

golf. Het klonk niet erg moeilijk, maar
dat viel toch wel tegen. Alleen biljarters
hadden misschien een voorsprong
omdat de balletjes met de keu langs,
over of door hindernissen op tafel naar
een kuiltje, een netje, een bakje, een
verhoging enz. aan het eind van de
tafel gestoten moesten worden. Het

bleek een leuk en vaak hilarisch gedoe
te zijn, dus er werd heel veel gelachen.

alleen 264 vogels voorkomen, maar ook
de zeldzame Weerschijnvlinder en de
groene boomkikker. We reden er niet
vlak langs en ook de Loonse en Drunense Duinen passeerden we op afstand, maar we stopten wel bij
café-restaurant de Rustende Jager aan
de rand van de duinen voor een korte
pauze.

Daarna begon de terugweg via natuurgebied Huis ter Heide, waar we vlak
langs het prachtige Leikeven reden.
Daar is een lange loopbrug in aangelegd en als je er gaat wandelen (aanbevolen!) is het een heel aparte ervaring
om daar overheen te lopen. Na Huis ter
Heide reden we opnieuw door het
mooie Brabantse land naar 't Moaske.

Uiteindelijk bleek bij de dames 55 en bij
de heren 44 het minste aantal pogingen
waarmee de balletjes in het doel terecht kwamen. Hulde!

De Duinexpres
Vertrekpunt van de Duinexpres was De
Moer, dus daar carpoolden we op 17
mei naartoe. Bij café-restaurant 't Moaske, zoals het in Brabant hoort gelegen vlak bij de kerk van De Moer,
dronken we eerst zoals in Brabant gebruikelijk, koffie met appeltaart en slagroom!
Daarna was het tijd om kennis te
maken met ons vervoermiddel, wegtreintje De Duinexpres en met onze
gids Henk Brouwers, die zich officieel
gastheer van Nationaal Park Loonse en
Drunense Duinen mag noemen. Het
wegtreintje had één wagon, wat genoeg
was voor ons gezelschap van 19 personen, maar er kan nog een wagon achter
gehangen worden en in totaal kunnen
er dan 54 mensen mee.
Lekker achter glas -er stond een gure
wind- begonnen we met een rit door De
Moer, vroeger een puur agrarisch dorp
met 50 boerderijen, waarvan er nu nog
4 over zijn. Na het dorp reden we door
het mooie landschap en de gids vertelde dat hier nog de zeldzame velduil
voorkomt en dat de vroegere boeren
hun grond vaak hebben verkocht aan
De Efteling, die voorziet grond nodig te
hebben als natuurcompensatie bij uitbreiding van het pretpark.
Na Loon op Zand reden we langs het
natte natuurgebied De Brand, waar niet
blz 17

Nieuws vanuit TC de Blaak
Beste leden, proefleden en
buurtbewoners,
Het tennisseizoen is in volle gang
bezig. Er wordt druk getraind onder
leiding van Jean-Paul en het open
toernooi staat voor de deur.
Inmiddels hebben we al een serieus
hoogtepunt te vieren. Het team 1 mix
van de vrijdagavond is in de 1e
klasse kampioen geworden en zij zullen volgend jaar in de hoofdklasse
gaan spelen. Een sportieve prestatie
waar we trots op kunnen zijn. Team 1,
van harte gefeliciteerd en heel veel
succes in de hoofdklasse.
Ik wil graag onze 16!!! nieuwe
(proef)jeugdleden van harte welkom
heten bij onze vereniging. Ik hoop dat
jullie allemaal mee gaan doen aan het
vriendjes en vriendinnetjes toernooi op
26 juni. Dat wordt ongetwijfeld heel erg
gezellig.
Ook een zeer warm welkom voor onze
nieuwe senior leden en senior proefleden.
Laten we er met zijn allen voor zorgen
dat deze nieuwe leden zich gastvrij ontvangen voelen!

Een vereniging ben je samen, en valt of
staat met de input van vrijwilligers. We
hebben nog steeds behoefte aan ondersteuning in verschillende commissies. Heb je zin om een steentje bij te
dragen? Neem dan gerust contact met
me op. Ik sta ook open voor andere
vragen of ideeën. Ik ben te bereiken via
voorzitter@tcdeblaak.nl. En je kunt me
uiteraard altijd aanspreken als ik op de
tennisclub ben.
Ik wens iedereen veel tennisplezier
de komende weken!
Met vriendelijke groet,
Anneke Pulskens
Kampioenen!
Team Blaak 1 Mix Vrijdagavond is kampioen geworden in de KNLTB voorjaarscompetitie in de 1e klasse. Dit
betekent dat ze het volgende seizoen in
de hoofdklasse gaan spelen.
Van harte gefeliciteerd!

Blaak is hier mee aan de slag gegaan
en inmiddels is een alcoholbeleid en
plan van aanpak opgesteld.
Introducés en verhuur banen
Leden van TC de Blaak kunnen introducé kaartjes verkrijgen bij het paviljoen
voor € 6,- per keer. Wil je onze club
leren kennen, kom dan een keer als introducé van een bestaand lid mee. Tennissen kan op basis van
beschikbaarheid van de banen, net als
voor leden dus. Als er iemand meekomt
tijdens de instuif, kan hij of zij de hele
instuif mee doen, afhankelijk van het
aantal deelnemers.
Daarnaast is het ook mogelijk een baan
te huren. Hier hoeven geen leden van
TC de Blaak bij te zijn. Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kan contact worden opgenomen met
Peter Maas 06-30271071.

Alcoholbeleid
De gemeente Tilburg heeft dit jaar het
schenken van alcohol aan minderjarigen op sportclubs als nieuw aandachtspunt op de agenda gezet. Ook TC de

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…

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
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Fietsen met je hond
Joep Voogt, HTC De Wolf
Lopen naast de fiets kan een goede
vorm lichaamsbeweging zijn voor uw
hond. Omdat de hond rechtuit loopt
en in een regelmatig tempo worde de
spieren opgebouwd zonder de gewrichten te zwaar te belasten. Het is
een manier om een hond binnen een
betrekkelijke korte tijd veel te kunnen
laten lopen.

delen terwijl u zelf fietst. Als u een pup
heeft kunt u die al van jongs af aan
laten wennen aan de fiets. De hond
moet eerst gewoon kunnen lopen,
daarna draven. Nooit galopperen! Bij
draven is er geen sprongmoment. De
hond wisselt de vier poten in een regelmatige gang (geen telgang) en de rug
gaat nauwelijks op en neer.

Niet geschikt voor ieder ras:
Kortneuzige honden zoals de Bulldogtypes ademen door de bouw van hun
kop minder makkelijk en raken sneller
buiten adem. Kleine rassen zoals de
Chihuahua’s kunnen best goed rennen
maar moeten relatief harder rennen bij
hetzelfde fietstempo. Teckels zijn ook
geen goede dravers. Zij rennen de
poten onder hun lijf vandaan en hun rug
wordt extra kwetsbaar door overbelasting. Houd altijd rekening met de beperkingen van de leeftijdsfase waarin uw
hond is. Voor pups is draven nog veel te
belastend, oudere honden hebben vaak
een minder wordende conditie. Honden
met gezondheidsklachten zoals gewrichtsklachten, rugklachten, cara-aandoeningen en hartklachten zijn uiteraard
niet geschikt voor zo’n zware lichamelijke inspanning. Overleg bij twijfel met
uw dierenarts.

Conditie opbouwen:
U kunt beginnen als de hond een half
jaar oud is. Begin met een half minuutje
naast de fiets. Vergis u niet. Je fietst al
snel tien kilometer per uur. Dus na zes
minuten ben je een kilometer verder. Dit
is voor een ongeoefende hond niet vol
te houden. Let dus goed op de tijd en
vooral het tempo en pas dit aan aan de
hond. Hij zal ook eelt moeten ontwikkelen onder zijn voetzolen. Hij loopt immers op een verharde ondergrond.
Controleer daarom na fietstocht zijn
voetzolen op beschadigingen. Vanaf de
leeftijd van een jaar kunt u ongeveer
een minuut of tien fietsen met uw hond,
mits goed opgebouwd. Pas uw tempo
aan dat van de hond. Begint hij zwaar
te hijgen, tilt hij zijn poten niet meer
goed op, dan bent u te lang doorgegaan.

Langzaam opbouwen is het devies.
Eerst geleidelijk laten wennen aan de
fiets. De geluiden, de ronddraaiende
trappers, etc.. U kunt iemand vragen
om met uw hond naast te fiets te wan-

Veiligheid:
Als u de hond aan de riem meeneemt
dan merkt u al snel dat de hond u van
de fiets af kan trekken. Beter is het om
een speciale fietshouder te gebruiken.
Er verschillende soorten op de markt.

De EasyWalker is m.i. de veiligste.
Deze bevestigt u aan de zadelpin. De
hond kan er zich niet van losrukken en
hij loopt altijd op een veilige afstand
van uw fiets zodat hij niet tussen de
spaken kan komen. Ook kunt u beter
een goed hondentuig gebruiken i.p.v.
een halsband. Een tuig vangt een klap
bij plotseling stil staan beter op dan een
halsband. ’s Avonds kunt u een reflecterend tuig gebruiken of een lampje
zodat ook uw hond goed opvalt.
Tot slot nog enkele adviezen:
• laat uw hond tien minuten na de training kleine beetjes schoon water drinken
• geef hem geen eten gedurende drie
uur vóór de training. Ook mag hij niet
vlak na de training eten in verband met
het risico van een maagkanteling;
wacht zeker een uur
• controleer de voetzolen op scheurtjes,
glassplinters of doornen, vóór en na de
training. Zit er een scheurtje in de voetzool of mankt de hond om een andere
reden: stoppen
• de hond loopt rechts naast de fiets
aan een tuigje en riem (absoluut geen
slipketting)
• kies een rustige trainingsroute
• train niet bij temperaturen boven de
20 graden of bij hoge luchtvochtigheid.
Dus, voorzichtig in de zomer!
• Houd de tijd in de gaten en denk erom
dat u ook weer naar huis moet
• laat de hond na de training in zijn
mand lekker uitrusten
Let op. Fietsen met je hond is een
goede manier om je hond een goede
conditie te geven en te laten houden.
Maar het is niet echt uitdagend, sterker
nog, het is eigenlijk best een vrij saaie
bezigheid.
Wilt u uw hond echt moe maken dan
kunt u naast het fietsen ook denkspelletjes gaan doen. Met speuren, zoekspelletjes of kunstjes aanleren moet de
hond zijn hersens gebruiken. Daarvan
wordt uw hond veel sneller moe en
krijgt hij een veel betere invulling van
zijn leven. Een voordeel is ook nog dat
u deze activiteiten onder alle weersomstandigheden gedaan kunnen worden.
Zelfs binnenshuis.
Fijne zomervakantie.
Joep Voogt
Hondentrainingscentrum de Wolf,
Tilburg
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Zeer geslaagde foto expositie fotogroep DIGI 2015
Zaterdag 21 mei was het eindelijk
zover; de eerste dag van de allereerste foto expositie van fotogroep
DIGI2015.
Medio 2014 plaatsten Clasien Kennis
en Toine van de Wouw in het wijkblad
een oproep of er in onze wijk belangstelling bestond voor het opstarten van
een fotogroep. Enige tijd later werd tijdens een informatieavond aan belangstellenden het idee uitgelegd. De
opkomst was veelbelovend, we waren
met zo’n 16-17 man. Na wat uitlegavonden ging de fotogroep in 2015 officieel van start, de naam; DIGI 2015…
Inmiddels anderhalf jaar verder, wat ledenwisselingen, en met heel veel meer
kennis zijn we nu met een zeer enthousiaste groep van 20 leden. De clubavonden vinden eens in de twee weken
plaats op een locatie waar we zeer
gastvrij worden ontvangen namelijk
hotel IBIS. Elke avond staat er weer
een leuk onderwerp op het programma,
we gaan actief binnen aan de slag, of
we trekken er met zijn allen op uit. Daar
was het dat het idee van een foto expositie werd geboren.

Kettingfoto”, waarbij ieder steeds alleen
de foto van de voorganger te zien kreeg
en daar weer op moest reageren. Hieruit ontstond een verrassende serie opeenvolgende foto’s.
-Tot slot mochten de gasten/bezoekers
van de expositie stemmen op wat zij de
beste, mooiste, meest aansprekende
foto vonden van de persoonlijke series.
Winnaar; Marcel Beudel met een werkelijk prachtige landschapsfoto.
Tweede plaats; Toine van de Wouw met
een sprookjesachtig lichtspel van bellenblaas bellen.
Eervolle vermelding; Monique Weisz, zij
stond met 2 prachtige avond foto’s op
plaats 3 en 4!

Het was erg spannend, want zouden er
überhaupt wel mensen komen kijken,
en misschien andere fotogroepen, en
wat zouden zij er dan van vinden, wij
zijn immers een beginnende fotogroep.
Nou het was geweldig. Zeer veel gasten hebben we mogen ontvangen. De
reacties waren unaniem lovend over de
wijze waarop geëxposeerd, de aankleding van de ruimte, de belichting, maar
vooral ook het niveau en de diversiteit
van de geëxposeerde werken.
We kijken terug op een zéér geslaagd
expositie weekend, en voor alle leden
geldt; het smaakt naar meer!
Anita Jaspers-Clemens

21 en 22 mei j.l. was het dan zover:
Onze eerste expositie in galerie “de
Verdieping” in Moergestel.
Bijna alle leden van de fotogroep hebben geëxposeerd. Enkele leden waren
helaas verhinderd.
Ieder had de beschikking over 1 paneel
waarop 4 eigen werken.
Verder waren er 2 groepsthema’s:
-De Achterkant, waarbij ieder een foto
moest maken wat met “achterkant” in
de breedste zin van het woord te
maken had.
-Dan was er het gezamenlijk project “de
Advertentie
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Bezoek de Kaaistoep met een gids
28 augustus 10.00 -12.00 IVN
wandeling

groeiing o.a. veel St. Janskruid, Jacobskruiskruid en Schapenzuring. Het meest
oostelijke gedeelte (tegen het Bels Lijntje) is overwegend nat en heeft veel riet
en wilgenopslag.

Vertrekpunt:
slagboom,
Oude Rielsebaan / Keistoep.
Er wordt veel geschreven over de
Kaaistoep, ook in deze wijkkrant: maak
gebruik van deze unieke kans de
Kaaistoep te bezoeken! Dit gebied is
normaal niet toegankelijk voor het publiek.
De Kaaistoep is een onderdeel van het
grondwaterbeschermingsgebied pal ten
westen van de bebouwde kom van Tilburg (De Blaak, Bels Lijntje) en ten
noorden van de A58. In 2013 werd het
gekozen als mooiste natuurgebied van
Tilburg. De Oude Ley meandert door
het gebied en deelt dit gebied in
tweeën. In de Kaaistoep liggen 13 poelen en het 1 hectare groot Prikven.
Vanuit het westen naar het oosten
gaande wordt het gebied steeds lager
en natter. Het meest westelijke gedeelte van de Kaaistoep bestaat uit
droge schrale zandgrond met als be-
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Namens de IVN Natuurgidsen
Coördinator Fred Vermaat
IVN:Afdeling Tilburg
Mail:Natuurgidsen@ivntilburg.nl
WWW: www.ivntilburg.nl

Waarom nog een (nieuw) testament?
een bijdrage van IJvonne de Jong
De Kerf en Van Sprang Advocaten
In mijn vorige bijdrage heb ik aandacht besteed aan de opmaak van een levenstestament. In deze bijdrage zal ik kort
iets schrijven over het belang van de opmaak van een (gewoon) testament. Een (gewoon) testament treedt na overlijden in werking.
Wettelijke verdeling
Sinds 1 januari 2003 kennen we in Nederland het huidige erfrecht. Sinds de invoering van het huidige erfrecht is het voor gehuwden met (gezamenlijke) kinderen minder belangrijk geworden om een testament op te maken. Immers, bepaalt de huidige regeling dat voor gehuwden met kinderen de zogenoemde wettelijke verdeling van toepassing is. De wettelijke verdeling
houdt in dat de langstlevende eigenaar wordt van alle bezittingen en schulden. De kinderen houden hun erfdelen tegoed in
de vorm van een vordering, die in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. De kinderen kunnen zich
er niet tegen verzetten dat hun erfdeel bij de langstlevende blijft, ook niet als die alles opmaakt.
De wettelijke verdeling is echter niet meer dan een basisvoorziening, zodat het maken van een testament in veel gevallen
toch wenselijk is.
Waarom nog een (nieuw) testament?
Het kan onder meer van belang zijn om in een testament het volgende te regelen (de wet regelt onderstaande punten namelijk niet):
1. Uitsluitingsclausule; uitsluiting van de 'koude kant'. Uw erfenis blijft privévermogen van uw erfgenamen en hoeft niet gedeeld te worden bij een eventuele echtscheiding van uw erfgenamen;
2. Kleinkinderen iets nalaten; kleinkinderen hebben dezelfde vrijstelling voor de erfbelasting als kinderen. Fiscaal gezien kan
het aantrekkelijk zijn om de kleinkinderen in het testament op te nemen, zodat minder erfbelasting hoeft te worden betaald;
3. Opeisbaarheid van de erfdelen van de kinderen uitbreiden; in het testament kan opgenomen worden dat de vorderingen
van de erfgenamen ook opeisbaar zijn als u in een verzorgings-of verpleegtehuis wordt opgenomen. Hierdoor neemt uw vermogen af en is uw eigen bijdrage lager;
4. Voogdijbenoeming; benoeming voogd als u, als ouders, beiden komt te overlijden;
5. Bewindregeling; benoeming bewindvoerder die vorderingen (klein)kinderen beheert, totdat zij een bepaalde leeftijd hebben
bereikt.
Voor meer informatie over het belang van een testament of het maken van een vrijblijvende bespreking kunt u contact opnemen met mevrouw mr. IJvonne de Jong, kandidaat-notaris, onder het telefoonnummer: 013 - 532 11 55.
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Energiecafé De Blaak: isoleer nu met subsidie
Op 2 juni vond opnieuw een Energiecafé plaats in basisschool De Borne.
Daar bracht de werkgroep de acties
voor vloer- en spouwmuurisolatie,
ramen en kozijnen nog eens onder de
aandacht. Deze zijn nu zeer aantrekkelijk omdat de gemeente Tilburg
aantrekkelijke subsidies geeft. En in
deze tijd van het jaar kon ook de zonnepanelenactie die nog steeds loopt,
niet onbenoemd blijven.
Zo’n 35 bewoners van de wijk waren
aanwezig bij een gezellig en informatief
Energiecafé. Na een terugblik op de bereikte resultaten en acties door Hans
Jager gaf Buurkracht uitleg hoe bewoners op buurkracht.nl/de-blaak hun
energieverbruik kunnen volgen en wat
je daaruit kunt afleiden over je eigen gedrag. Ook kwam er een energieadviseur
aan het woord die de energiescan van
een woning in de Blaak besprak en de
potentiele besparingsmogelijkheden in
de buurt onder de loep nam. Hij bevestigde onder meer dat veel woningen
geen vloerisolatie hebben en dat met
spouwmuurisolatie en HR++ glas ook
nog veel te verbeteren valt.

Dubbelcheck op isolatie
Hans haakte hierop in door de acties die
bij het vorige Energiecafé in april gepresenteerd zijn, nog eens te belichten.
“Bewoners kunnen gratis laten checken
of hun spouwmuur al geïsoleerd is en
zo ja, of aanvullende isolatie mogelijk en
nuttig is. Het bedrijf dat de werkgroep
geselecteerd heeft, biedt ook collectieve
korting op spouwmuur- en vloerisolatie.
Bovendien hebben we de garantie gekregen dat iedereen die meedoet aan

deze actie, komende winter kosteloos
warmtebeelden kan laten maken ter
controle of de werkzaamheden goed
zijn uitgevoerd. Dit is een uniek aanbod
voor Nederland”.

Keuze in ramen en kozijnen
Voor ramen en kozijnen heeft de werkgroep twee leveranciers geselecteerd,
een landelijke en een lokale partij.
“Door het brede aanbod en de grote varieteit in woningen was het niet mogelijk
om met standaardprijzen en kortingen
te werken. Daardoor was het voor ons
lastig om één collectieve actie op te
zetten. In plaats daarvan hebben we
gekozen voor onderlinge concurrentie.
Dat levert ook voordeel op. En de landelijke partij biedt driedubbel glas voor
de prijs van dubbel glas.”

Dikke kans op subsidie
Ondertussen hebben al dertig huishoudens in De Blaak een offerte opgevraagd voor spouwmuur- en/of
vloerisolatie en twintig voor ramen en
kozijnen. Voor hen en bewoners die
zich daarbij aansluiten had Hans goed
nieuws: “De gemeente heeft net een
flinke subsidiepot beschikbaar gesteld
voor isolerende maatregelen. Bewoners van een huis met een WOZwaarde van onder de 3,5 ton, kunnen
tot 20 procent van hun investering vergoed krijgen. Dat is heel relevant voor
de mensen die aan de acties willen
meedoen. Naar verwachting komen de
meeste woningen voor subsidie in aanmerking. Snel toeslaan dus: de gemeente trekt acht weken uit voor de
behandeling van een aanvraag. De leveranciers wachten met de uitvoering

van de maatregelen tot daar uitsluitsel
over is.”

Meedoen kan nog steeds
Omdat de zomer nu echt aanbreekt,
wees Hans ook nog een keer op de zonnepanelenactie waaraan al ruim 75
huishoudens meegedaan hebben. “Er
zijn nog altijd huishoudens in De Blaak
die geen zonnepanelen hebben en die
actie loopt nog steeds. Het rendement
op de investering is veel hoger dan geld
op de bank laten staan. “Hoewel de
grote hausse aan aanmeldingen over is
ontvangen we nog regelmatig aanmeldingen“. Bewoners die geïnteresseerd
zijn kunnen direct offertes aanvragen via
energiedeblaak.nl

Het komende seizoen
Na de zomervakantie zullen we weer
energiecafe’s gaan organiseren over
nieuwe thema’s. Aankondigingen zijn tezijnertijd te lezen in de lokale bladen,
het wijkblad en op de bekende lantaarnpaalborden.
De acties met zonnepanelen, kozijnen
en glas en spouw- en vloerisolatie blijven doorlopen en daar kan op ingeschreven worden via
www.energiedeblaak.nl. Nieuwe acties
zullen volgen.
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Comfortabele ritjes in de binnenstad

Al sinds maart vorig jaar rijdt Theo
Smeele door heel Tilburg met een moderne riksja. Speciaal en schoon vervoer voor bijzondere momenten of
gewone ritjes van station naar huis, de
kroeg of het museum. 6000 km, 1500
personen en meer dan 1000 ritjes in
een jaar tijd… De conditie is dan ook
optimaal voor het aankomend festivalen evenementenseizoen. Net als vorig
jaar komen er 2 extra fietstaxi’s op
straat tijdens de kermis en andere grote
evenementen.
Er zijn in Tilburg veel mensen die er wel
graag even uit zouden willen zijn, of net
wat verder dan gewoonlijk, maar over
beperkte energie of mogelijkheden beschikken. Voor die mensen is Fietstaxi
Tilburg een laagdrempelig en betrouwbaar alternatief.
Het gebruik van de Fietstaxi heeft natuurlijk, buiten het milieuvriendelijke ka-

rakter, als prettige bijkomstigheid dat
veel mensen het echt zien als een
leuke ervaring. Vooral met lekker weer
en door de drukke binnenstad beleef je
de stad op een heel andere manier dan
in een gewone taxi. Je laten vervoeren
per fietstaxi is dan ook een echte belevenis!
De fietstaxi’s zijn inzetbaar voor zowel
speciale evenementen als bedrijfsfees-

ten en bruiloften als wel voor Tilburgers,
omdat zij op zoek zijn naar een makkelijke en milieuvriendelijke manier om
zich in de stad te verplaatsen.
Theo :” Voor veel mensen kan vervoer
soms een probleem zijn. In mijn werk
op de fietstaxi kom ik veel situaties
tegen waarbij mensen erg blij zijn dat ik
hen kan en wil vervoeren. Soms gaat
dat maar om een afstand van 500
meter, maar het bellen van een autotaxi
is vaak een drempel en ze stappen dan
graag bij mij in de fietstaxi.” Vaste klanten weten hem inmiddels wel te vinden.
Voor de prijs hoef je het niet te laten:
binnen de ringbanen mag je al instappen voor € 5,- per persoon. Voor de
veelgebruikers is er zelfs een strippenkaart te koop en worden de ritten nog
voordeliger. Ook tijdens de Kermis!
Tijdens de Kermis verzorgt Fietstaxi Tilburg, op verzoek van de gemeente
tegen een gereduceerd tarief, zelfs in
een deel van Tilburg Zuid het vervoer
van ouderen van hun huis naar het centrum en terug. Van 20 juli tot en met 3
augustus is deze service beschikbaar in
verband met het beperkte openbaar
vervoer.

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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Het eten is klaar.com
Een kijkje in de keuken van Taste!
Veel goeds brengt het nog niet. De
zomer van 2016. Vooral heel veel
regen. En ligt het nu aan mij of konden
we ‘vroeger’ de kussens van onze tuinset echt weken of minstens dagen aan
één stuk buiten laten liggen zonder
dreiging van welke bui dan ook? Tot
vandaag heb ik ze iedere avond binnen
moeten halen vanwege werkelijk dreigende luchten of vanwege een code
geel of oranje van het KNMI. De enige
aaneengesloten periode van mooi weer
hadden we in de meivakantie in de Ardèche. En ook nu is het daar nog
steeds gewoon lekker. Laten we hopen
dat het de komende weken nog bijdraait
want voorlopig zijn we gewoon thuis.
Natuurlijk pikken we wel ieder moment
dat we vrij zijn en in de tuin kunnen zitten of eten gewoon lekker mee. De Italiaanse keuken past daar heerlijk bij. Als
ik in Italië ben heb ik altijd vakantie dus
die herinneringen zijn in ieder geval
goed. Italiaanse avonden zie je gewoon
voor je. Je ruikt ze bijna. Het Italiaanse
eten brengt je terug naar die herinneringen.

Voor de risotto:
50 gram margarine of boter;
300 gr risottorijst;
1 ui;
150 ml droge witte wijn;
1 liter groentebouillon;
100 gr gedroogde
bospaddenstoelenmix;
50 gram geraspte parmezaanse kaas
+ extra om erover te raspen;
rucola.
Bereiding:
Begin met de groentebouillon. Natuurlijk kan je alle verse ingrediënten achterwege laten en een liter bouillon
maken van 2 bouillonblokjes. Een gezonder en lekkerder alternatief is om de
bouillon (gedeeltelijk) zelf te maken.
Snijd daarvoor een winterwortel, preistronk, ui en tomaat in kleine stukken
en kook dat ongeveer een half uurtje in
1,2 liter kokend water. Daarna afgieten,
het vocht bewaren, het restant van de
groenten uitknijpen en weggooien.
Voeg vervolgens één groentebouillon
blokje toe aan het kookvocht en bewaar

de vitamerijke bouillon. Week de gedroogde paddenstoelen in voldoende
water. Zorg dat ze steeds onder water
blijven staan. Snipper de ui en fruit
deze glazig in de margarine. Voeg daar
de rijst aan toe en bak deze tot ze een
beetje glazig zijn. Blus dan af met de
witte wijn. Als de vloeistof is opgenomen voeg dan een pollepel van de
bouillon toe. Na twee tot drie pollepels
bouillon kunnen de paddenstoelen worden toegevoegd. Mochten deze te grof
zijn, snijd ze dan in kleinere stukken.
Giet ook voorzichtig wat van het paddenstoelenvocht bij de rijst (smaak!!).
Let op dat je het onderste uit het bakje
laat zitten dit bevat vaak veel zand.
Houd de massa vervolgens zachtjes
aan de kook en blijf lepel voor lepel
bouillon toevoegen totdat de risotto
gaar is. Dit kan 15-20 minuten duren.
Wanneer de risotto (bijna) gaar is roer
je de Parmezaanse kaas erdoorheen.
Nog even doorwarmen en blijven proeven of de rijst gaar is. Serveren met
Parmezaanse kaas en rucola.

Deze keer geen pizza of pasta. Wel een
primo (voorgerecht): Risotto ai Fungi.
Heerlijke vegetarische risotto met bospaddenstoelen. Wij namen het gewoon
als hoofdgerecht. Dat kan als je voldoende maakt.
Ingrediënten voor 4 personen:
voor de groentebouillon:
1 winterwortel;
1 prei;
1 ui;
1 tomaat;
1 groentebouillontablet;
1,2 liter water.
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www.sterrekinderopvang.nl/burgemeester
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.sterrekindero pvang.nl/burgemeester
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³'AAT HET GOED IN DE HANDEL´
$EZE VRAAG KRIJGEN WE GELUKKIG DOOR DE AANHOUDENDE
POSITIEVE BERICHTEN WEER VAAK 7E KUNNEN STELLEN DAT DE
VRAAG NAAR WONINGEN SINDS  GESTEGEN IS NAAR EEN
GEMIDDELD GOED NIVEAU !LS WE ERVAN UITGAAN DAT IN
 DE MARKT  WAS DAN ZITTEN WE NU OP 
!AN HET EINDE VAN  ZATEN WE OP 

Ben jij degene die luistert, ook als er wordt
gefluisterd?
Sensoor zoekt luistertalent voor haar telefonische en online
hulpdiensten. De vrijwilligers van Sensoor bieden dag en
nacht een luisterend oor aan mensen die hun verhaal niet in
hun eigen omgeving kwijt willen of kunnen. Ze luisteren naar
verdriet en problemen, geven steun en denken mee. Vanaf
[datum start training] start er een nieuwe Sensoortraining in
[locatie/plaats] om nieuwe vrijwilligers op te leiden.
Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig want de behoefte aan een
anoniem luisterend oor is groot. Uit het recent gepubliceerde
jaarverslag van Sensoor blijkt dat de vrijwilligers in 2015 ruim
257.000 gesprekken hebben gevoerd. Met name eenzaamheid, psychische problemen en relatieproblemen werden veel
besproken.
De échte aandacht voor de ander maakt een Sensoorgesprek
bijzonder. Vrijwilligers kunnen de ander ondersteunen, meedenken, pijn erkennen en verzachten. Vrijwilliger Diede vertelt:
‘’In de gesprekken ga ik om de ander geven. Ik weet niet wie
of waar diegene is. Waar het om draait is het pure contact. De
aandacht. Het mens-zijn.’’
Vrijwilliger bij Sensoor
Iedereen die vrijwilliger wil worden volgt de Sensoortraining,
welke zich richt op het ontwikkelen van luister- en gespreksvaardigheden. Na deze training worden vrijwilligers professioneel begeleid en ondersteund. Voor meer informatie over het
vrijwilligerswerk kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk
Sensoor biedt al meer dan 57 jaar ondersteuning door middel
van een anoniem gesprek op afstand. Inmiddels gebeurt dit
via telefoon, chat en e-mail vanuit 26 locaties in het hele land.
In 2015 wonnen de vrijwilligers van Sensoor de Meer dan
Handen award, samen met 113Online. Dit is een prachtige erkenning voor het werk dat zij dag en nacht doen.

Maak je sterk tegen MS:
Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds
de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer
duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om
geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS).
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog
niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen
genezen.
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten
voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies
en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de
collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we
op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een
avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun
je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en
meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!
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(ET KOOPKLIMAAT VOOR DIEGENE DIE KUNNEN KOPEN IS
UITERMATE GOED $E RENTESTANDEN ZIJN LAAG EN DE
VERDRACHTSBELASTING IS NOG ALTIJD  $E VRAAGPRIJZEN
ZIJN MEESTAL REpEL ALS GEVOLG VAN DE NOG AANWEZIGE
ONBALANS TUSSEN VRAAG EN AANBOD
7IJ ZIJN IN STAAT OM DE DIGITALE BELANGSTELLING IN
WONINGEN WIJKEN EN REGIO´S TE MONITOREN /P BASIS VAN
DEZE GEGEVENS ZIEN WE DAT ONGEVEER  TOT  VAN
ALLE KOPERS NU AL ACTIEF IS MAAR ZICH BIJ ONS ZELDEN OF NIET
KENBAAR MAAKT +OPERS SCANNEN VANACHTER HUN COMPUTER
CONTINUE DE MARKT EN SLAAN HUN SLAG OP HET MOMENT DAT
ZE ZEKERHEID HEBBEN "IJVOORBEELD ALS HUN EIGEN WONING
VERKOCHT IS OF ALS ER EEN ARBEIDSCONTRACT AFGESLOTEN IS
+OPERS BLIJVEN DUS BIJ VOORKEUR IN DE ANONIMITEIT
/F DIT VERSTANDIG IS BETWIJFELEN WIJ
$E FOTO´S EN TEKST OP &UNDA ZIJN BEDOELD OM BELANGSTEL
LING TE WEKKEN (ET IS EEN UITNODIGING OM MET ELKAAR IN
GESPREK TE GAAN 5 KUNT PAS EEN OORDEEL OVER DE WONING
GEVEN ALS U DEZE GEZIEN HEEFT ,AAT U DAAROM NIET LEIDEN
DOOR DE INRICHTING HET BRUINE SCHROOTJESPLAFOND OF DE
GROENE TEGELS IN DE BADKAMER /OK DE TIJD DAT DE WONING
IN DE VERKOOP STAAT OF EEN PRIJSWIJZIGING MAG NIET VAN
INVLOED ZIJN /ORDEEL WmL OP WOONOPPERVLAKTE INHOUD EN
LIGGING $IT ZIJN NAMELIJK ONDERDELEN DIE NIET ZOMAAR TE
BEtNVLOEDEN ZIJN "ENT U BIJVOORBEELD EEN ZONLIEFHEBBER
(AAK DAN NIET AF OMDAT DE TUIN OP HET NOORDEN LIGT
$EZE TUIN KAN ZONOVERGOTEN ZIJN DAT IS NAMELIJK
AFHANKELIJK VAN BEBOUWING EN BEGROEIING RONDOM DE
TUIN 'A DAAROM KIJKEN VOELEN EN ERVAREN EN DEEL UW
WENSEN MET DE MAKELAAR
+ORTOM HET GAAT GOED IN DE WONINGMARKT EN DAAR ZIJN
WE BLIJ OM .A JAREN VAN TENEUR IS DIT GOED VOOR IEDEREEN
VOOR AANVERWANTE DIENSTVERLENERS MAAR HET IS VOORAL
GOED VOOR KOPERS EN VERKOPERS
/VERWEEGT U OM OP KORTE OF LANGE TERMIJN UW WONING
TE VERKOPEN OF EEN ANDERE WONING AAN TE KOPEN
-AAK DAN EEN AFSPRAAK MET ONS VOOR EEN VRIJBLIJVEND
ADVIES 7IJ VERZORGEN OOK GRAAG DE TAXATIE DIE U NODIG
HEBT VOOR OVERSLUITEN OF WIJZIGEN VAN DE HYPOTHEEK
4OT ZIENS IN DE WIJK
0AUL -OLS
0IUSPLEIN  4ILBURG
INFO MSMAKELAARSNL
TELEFOON  
WWWMSMAKELAARSNL
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PersonaCura: expertisecentrum voor 60+ers met
persoonlijkheids- & gedragsproblemen
Ouderen (vanaf 60+) die met persoonlijkheids- & gedragsproblemen kampen,
vallen vaak tussen wal en schip. Speciaal voor hen heeft GGz Breburg op 1
juli het expertisecentrum ‘PersonaCura’
in Tilburg geopend. In het centrum werken gespecialiseerde medewerkers van
het Centrum Senioren van GGz Breburg samen op het gebied van diagnose en behandeling.
Uniek initiatief
‘PersonaCura is een landelijk werkend
centrum in Nederland waar alle expertise op het gebied van diagnose en behandeling van deze sterk groeiende
groep patiënten bij elkaar is gebracht.
Daarbij is ook aandacht voor hun familie
en andere naasten.’
Zo vertelt Ariëtte van Reekum, lid van
de Raad van Bestuur van GGz Breburg
en voorzitter Raad van Toezicht van het
landelijk Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

‘Een uniek initiatief dat in een duidelijke
behoefte voorziet.’
Plotselinge veranderingen
‘De doelgroep van PersonaCura bestaat uit 60+ers die steeds vaker het
gevoel hebben vast te lopen. In relaties
en in het omgaan met de uitdagingen
die hun leeftijd met zich meebrengt’,
vertelt Arjan Videler, psycholoog en manager Behandeling van PersonaCura.
‘Door hun persoonlijkheid, blijken zij
minder goed in staat te zijn met plotselinge veranderingen om te gaan. Klachten zoals somberheid, boosheid,
spanningen in relaties en verhevigde lichamelijke klachten kunnen dan het gevolg zijn. Voor deze groep bestond
binnen de reguliere GGZ vaak weinig
perspectief tot verbetering. Met PersonaCura komt daar verandering in.’
De meerwaarde voor de patiënt is dat
hij/zij handvatten en ‘tools’ aangereikt
krijgt om beter om te kunnen gaan met

zijn/haar unieke persoonlijkheid of situaties in het leven. Na afloop van de behandeling kan men (bijvoorbeeld) beter
functioneren in de sociale omgeving of
kan men beter omgaan met lichamelijke
of psychische klachten.
Landelijk werkend centrum
De hooggespecialiseerde zorg in dit
derdelijns centrum, is in handen van gespecialiseerde GGZ-professionals. Zij
bieden op maat gesneden diagnostiek
en behandeling aan 60+ers die kampen
met een psychiatrische hulpvraag in
combinatie met persoonlijkheids- en gedragsproblemen. Huisartsen kunnen
patiënten aanmelden via de website
www.persona-cura.nl of via 0880162636.

Requiem van M. Haydn en Vespers van Mozart op vrijdag 14 oktober
Er wordt al weer hard gewerkt aan het volgende concert van Gemengd Koor Cantiqua en Gemengd Koor Malkander.
Op het programma staan het wondermooie Requiem van M. Haydn en de eveneens zeer fraaie Vesperae Solennes de Confessore van W.A. Mozart.
Het concert vindt plaats op vrijdag 14 oktober in de Concertzaal Tilburg. De aanvang is 20.30 uur. Kaarten zijn à € 17,- verkrijgbaar bij Theaters Tilburg.
Bestellingen kunnen ook worden gedaan via de website van Cantiqua: www.cantiqua.nl/uitvoeringen/kaartverkoop.
De solistische medewerking komt van sopraan Kyra van Camerijk, alt Boukje van
Gelder, tenor Gert-Jan Verbueken en bas Karel Barten. Het geheel zal onder leiding
staan van dirigent Ramon van den Boom.
Meer info is te vinden op http://www.cantiqua.nl/concerten/
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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






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
huisarts
: h.p. backx
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

beeklaan 107a

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

4676298

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
huidmeting

Meten is weten

Behandelplan afgestemd op
uw wensen huidconditie

