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Voorwoord
Het duurde even maar uiteindelijk hebben we toch een gewelidg tweede deel van de zomer gehad. Ons terras hebben we
tenminste nog eens een keer extra opogepoetst om te genieten van het zalige weer.
Gelukkig viel dit jaar ook de KVW-week in die prachtige periode. En hoewel er toch ieder jaar wel iets geweldigs uitkomt
helpt het weer zeker mee voor net dat beetje extra.
Helaas is die zomer al weer een tijdje voorbij en begint het al aardig vroeg te schemeren. In de Blaak zijn alle scholen weer
begonnen en draaien alle verenigingen alweer op volle toeren. In dit nummer dus veel sport en aandacht voor de komende
activiteiten bij al die verenigingen.
Het volgende nummer verschijnt pas in de week voor kerst. Wilt u daar een bijdrage an leveren zorg dan dat de kopij uiterlijk
21 november bij de redactie binnen is. Een (kerst)bijdrage is altijd welkom. We kunnen er dan een mooie kersteditie van
maken. Alvast onze dank daarvoor.
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.

Senioren uit Zorgvlied en de Blaak gaan “aan de Boemel”
Het Activiteitennetwerk Zorgvlied /de
Blaak organiseert op vrijdagmiddag 4
november 2016 een verrassend uitstapje voor wijkbewoners vanaf 60 jaar!
Deze middag gaan zij “aan de Boemel”
in hun eigen stad!
Het uitstapje “aan de Boemel” is bedoeld
voor senioren vanaf 60 jaar uit de wijken
Zorgvlied en de Blaak en gepland op vrijdag 4 november 2016. De deelnemers
worden om 12.00 uur verwacht in wijkcentrum de Back, Schout Backstraat 33. We
beginnen met een gezamenlijke lunch. Het
programma duurt tot ongeveer 16.00 uur.
De activiteit is zeker bedoeld voor 60 plussers die door allerlei omstandigheden er
meer niet zo gemakkelijk op uit kunnen
trekken. Of zich misschien eenzaam voelen vanwege het verlies van een partner of
dierbaren uit hun omgeving. Tijdens de uitstapjes van het Activiteitennetwerk heerst
er altijd een hele gezellige sfeer waardoor
het echt kleine opkikkertjes zijn geworden!
Kaartverkoop op dinsdag 11-10-2016 tussen 10:30 en 12:00 uur in wijkcentrum de
Back, Schout backstraat 33 Tilburg en in
de Hofstede de Blaak, Dussenpad 1-3 Tilburg .
De eigen bijdrage is € 5,00 p.p.
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Uw voorzitter Ruud Zuer
van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord

Het is toch een heerlijk gevoel dat je
met een gerust hart met vakantie kan
gaan en dat de overige bestuursleden
de taken geruisloos overnemen.
Dan kan je na de vakantie in alle rust
het Wijkblad doorlezen en kijken wat er
zoal te vertellen was vanuit De Blaak.
Natuurlijk valt de reactie op van de heer
Alphons Bracké, eens ook ambtenaar,
die meent een mening te mogen hebben over het optreden van bewoners
maar ook van uw Wijkraad. Maar nu
naar de actuele activiteiten. Gelukkig
zijn er bij de Wijkraad een aantal aanvragen binnen gekomen voor een financiële ondersteuning bij een straatfeest.
Ik lees in de aanvragen dat men het
weer tijd vindt om met elkaar de band
te verstevigen en ook de nieuwe bewoners in een straat te gaan ontmoeten.
Naast de bekende barbecues met een
drankje zijn er gelukkig veel alternatieven, in de vorm van omgeving wandelingen en dergelijke georganiseerd. We
zijn blij dat we als Wijkraad nog wat reserves hadden om de aanvragen te
kunnen honoreren, echter wel met een
verlaagde bijdrage per gebruiker. U
leest in ieder geval in het Wijkblad de
resultaten van deze bewonersactiviteiten. Om de nieuwe bewoners bij de
buurt te betrekken is een goede stap,
mede daar de verkoop van de huizen is
toegenomen.
Naar de toekomst gericht vallen de activiteiten van de werkgroep Duurzame
Energie De Blaak op, maar ook die
vanuit de zorgkant.
Toch wil ik eerst even met u terug kijken
op de geweldige week van het Kinder
Vakantie Werk. Ze hadden prachtig
weer en hebben daardoor al hun activiteiten ook kunnen uitvoeren. Ik respecteer al die begeleiders, enkele zonder
enige ervaring (het was hun eerste

keer) die met ondersteuning van hun
collega's het voor de kinderen tot een
feestweek hebben gemaakt. Dat er een
ervaren leiding is, wordt bewezen doordat er dit jaar weer 2 personen al 25
jaar actief zijn bij de KVW, dat zijn dit
jaar Loet Smits en Jeroen Elias. Zij zijn
binnen het team op speciale wijze geëerd en hebben een speciaal shirt ontvangen; vanuit de Wijkraad hebben we
beide heren een bierpul met inscriptie
geschonken en daarbij het benodigde
vocht. De KVW heeft nu 5 personen die
25 jaar of meer aan deze activiteit meedoen. Het is best opvallend dat we in
deze week ook geconfronteerd zijn met
verkeersopstoppingen, iets wat we normaal niet meemaken maar nu wel als
zo’n enorme groep kids met hun begeleiders naar de bossen trekken. Ik dank
het bestuur van de KVW en alle teamleden voor hun mateloze inzet en geduld
om deze week tot een geweldig feest te
maken voor onze kinderen en kleinkinderen. DANK, DANK, DANK!
Ik ben zo vrij om te spreken over de
“zorgkant” en bedoel daarmee de activiteiten voor zorg/WMO/ouderennetwerk.
Als we het over zorg hebben dan is dit
een heel breed aspect waarbij zowel de
jeugd, als alle andere bewoners betrokken kunnen worden. Is er eerder een
bijeenkomst geweest met als onderwerp “langer thuis wonen met de juiste
zorg”, voor 3 november staat een bijeenkomst op het programma “puberbrein” en wat daarin omgaat. Een
bijeenkomst voor ouders, opvoeders en
iedereen die met jongeren te maken
heeft. Een gratis bijeenkomst georganiseerd door de Wijkraad in samenwerking met de 2 basisscholen in onze
wijk, maar ook met de GGD, de Gemeente en Helder Theater. We hopen
met deze bijeenkomst ook de groep be-

woners van 20 tot 60 jaar uit onze wijk
te betrekken bij de activiteiten van de
Wijkraad. Elders in dit wijkblad leest u
er meer over, maar noteer in ieder
geval 3 november 2016 van 19.45 tot
22.00 uur in uw agenda.
Dan onze werkgroep ”Duurzame energie De Blaak”, die zoals altijd zeer actief is en u betrekt bij de mogelijkheden
om energie te besparen, maar ook om
uw energieverbruik te optimaliseren. De
werkgroep heeft weer een Energiecafé
bijeenkomst gepland en wel op woensdag 19 oktober in de school de Borne.
Een bijeenkomst die u niet mag missen
en daarom attendeer ik u op de tekst elders in dit wijkblad.
Op 20 oktober is ons jaarlijks overleg
met de Wijkwethouder, de medewerkers van de Gemeente, de Politie en
alle ondersteuners van de Wijkraad,
waarin we afspraken maken voor de
toekomst. We hopen tijdens deze vergadering nader geïnformeerd te worden
over het door ons gevraagde extra onderhoud aan de bomen van het Dongepad. Ook zal er extra aandacht besteed
worden aan overlast door onze opgeschoten jeugd.
Ik hoop u weer wat te hebben bijgepraat over uw Wijkraad en wens u een
mooie overgang van de zomer naar de
winter.

Containers voor luiers en incontinentiemateriaal
Voor degenen die dit nog niet was opgevallen, er zijn aan de Vaartlaan en aan de
Weteringlaan nieuwe containers voor luiers en incontinentiemateriaal geplaatst.
Door er gebruik van te maken helpt u het milieu een handje.

Seniorenactiviteiten in de Blaak
Indien u per e-mail op de hoogte wilt blijven van de Seniorenactiviteiten in De
Blaak, mail dan uw e-mailadres en eventueel overige adresgegevens naar:
ko@wijkraaddeblaak.nl
Beschikt u niet over e-mail: zorg dan dat uw naam- en adresgegevens gaan naar
Ko Schaaders, Dintel 7.
U ontvangt de informatie dan in uw brievenbus.
Ko Schaaders, Coördinator Senioren Activiteiten Stg. Wijkraad De Blaak
Dintel 7, 5032 CM TILBURG
Tel. 06 53 81 70 23
E-mail: ko@wijkraaddeblaak.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2e HELFT 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
Dinsdag 4 oktober is de laatste fietsdag van 2016 Bij slecht weer de dinsdag daarop. 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
Wandelen
Vanaf de eerste dinsdag in november t/m de eerste dinsdag in maart is het weer maandelijks wandelen in de omgeving van
De Blaak. Het vertrek is om 09:30 uur vanaf De Hofstede. Indien het weer te slecht is, schuift de wandeling op naar de
tweede dinsdag van de maand. De wandeling duurt circa vijf kwartier.
Informatie bij: Wim van Zijl, tel. 467 46 03 E-mail: wimvanzijl@telfort.nl
OVERZICHT ACTIVITEITENPROGRAMMA 2e HELFT 2016
18/10

Bezoek en rondleiding aan Woonlandschap “De Leyhoeve” met indien mogelijk bezichtiging van een appartement.
Kosten per persoon incl. koffie met gebak voor de speciale prijs van € 4,50.

15/11

Bezoek aan een kerstmarkt of andere activiteit.

20/12

Kerstbrunch met een muzikale verwennerij door de Melodiva’s. Met als extra een bijzondere inspirerende
gastspreker.
DE TABLET-INLOOP GAAT WEER BEGINNEN

Op woensdagmiddag 28 sep. vanaf 14:00 uur bent u welkom in Sportcafé De Blaak, naast de Sporthal.
Er zijn begeleiders aanwezig welke u graag helpen. Deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Voor aanvullende informatie kunt u bellen of mailen met: Ko Schaaders, tel. 06 53 81 70 23 of mail:
ko@wijkraaddeblaak.nl
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Nieuws uit de Kaaistoep
Door:
Guido Stooker
KNNV-afd.Tilburg

Heide- en bosbeheer in de Sijsten
gunstig voor vogels
In het westelijk deel van de TWM-gronden, het waterwingebied van waterleidingbedrijf Brabant Water, ingeklemd
tussen de snelweg A58, de golfbaan
Prise d’Eau en natuurgebied de Kaaistoep, ligt een klein, maar fraai, heideterreintje de Sijsten genaamd.
Het is de bedoeling dat dit natuurgebied
in de toekomst aansluit bij de plannen
voor het zogenaamde Stadsbos-013.
In 2015 is van het gebied een uitgebreide vogelinventarisatie gemaakt. Op
de relatief kleine heide is de afgelopen
jaren kleinschalig geplagd, gefreesd en
gemaaid. Ook is er door vrijwilligers
bosopslag bestreden, maar wel zodanig
dat er op veel plekken toch nog kleine
en grotere dennenboompjes zijn blijven
staan.
In de omringende bosranden is plaatselijk sterk gedund, waardoor open bossen zijn ontstaan.
Het is de bedoeling (ook vanuit de provincie Noord-Brabant) dat de heide in
oppervlakte wordt vergroot en in ecologische zin wordt verbonden met andere
kleine heideterreintjes in de directe om-

geving en de graslanden van de Kaaistoep.
In 2015 is het grotere aaneengesloten
heideterrein ten noorden van de Heidebaan geïnventariseerd; in 2016 de spie
van het voormalige fijnsparbos tussen
de A58 en de Heidebaan, dat nu nog
bestaat uit een aantal gespaarde fijnsparren te midden van heide- en buntgrasvegetaties.
Jaarrond is er in 2015 en 2016 ongeveer elke 2 à 3 weken een telroute gelopen, verdeeld over de (vroege) ochtend,
de middag en de avond. Alle vogels die
werden gezien of gehoord werden geturfd. In de broedperiode (april-juni)
werd van alle waargenomen vogels op
de heide bovendien de broedcode genoteerd, dwz. het gedrag van de vogels
(balts, alarmeren, voedselvluchten,
nestbezoek oudervogels). Dit alles is
ook op kaart vastgelegd. Het vogelonderzoek heeft interessante informatie
opgeleverd over het gevoerde beheer
van het heideterreintje en de omringende bossen.

De inventarisatieperiode van 2016 is
nog niet voorbij. Maar tot nu toe zijn
over beide jaren te samen 72 verschillende vogelsoorten waargenomen: in
2015: 65 soorten en in 2016: 51 soorten). Het aantal waargenomen soorten
per bezoek (avondbezoeken niet meegerekend) varieerde van 14–38 soorten
met een gemiddelde van 22 soorten.
Daarvan hebben er ook 28 soorten
daadwerkelijk in en om de heide gebroed of hun territorium gehad.
Nachtzwaluw en Klapekster
Tot de ‘leuke’ broedvogelsoorten op de
heide kunnen soorten als ransuil, boomleeuwerik, kneu, roodborsttapuit en
nachtzwaluw worden gerekend. Vooral
die laatste vogelsoort is bijzonder. Na
jarenlange afwezigheid is deze geheimzinnige nachtvogel voor het eerst weer
teruggekeerd in de Sijsten en meteen in
beide jaren met tenminste 4 broedpaartjes. Er zijn met behulp van een zogenaamd ‘mistnet’ ook verschillende
nachtzwaluwen gevangen en van een
pootring voorzien. Zo kunnen we in komende jaren vaststellen of dezelfde vogels weer terugkomen en wellicht ook

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

waar ze in de winter naar toe wegtrekken. Behalve dat het deze vogel ook
landelijk weer wat meer voor de wind
gaat, heeft de terugkeer van de nachtzwaluw op de Sijsten ook te maken met
het beheer van de heide ter plaatse en
de omringende bossen. Deze op de
bodem broedende vogel verlangt een
gevarieerde, structuurrijke heide met solitaire vliegdennen waarvan de onderste
takken tot op de bodem hangen. Die
plekken kiest de vogel dan als nestplaats. Ook heeft de soort een voorkeur
voor zeer open bossen waar 's nachts
op grote insecten kan worden gejaagd,
met name nachtvlinders. Die biotoopvoorkeuren zijn nu juist door de getroffen beheermaatregelen op de heide
(bestrijding bosopslag) en in de omringende bossen (sterke dunning) verbeterd. Ook de rest van de
broedvogelbevolking wijst er op dat met
het gewijzigde bos- en heidebeheer de
goede weg is ingeslagen. De eentonige
gesloten dennenbossen worden opener
en daardoor lichter. Er komt meer loofhout tot ontwikkeling. Vogels als boompieper, gekraagde roodstaart, fitis, tjiftjaf
en goudvink profiteren daarvan. Omdat
de heide kleinschalig wordt beheerd,
wordt deze steeds geschikter voor typische heidevogels als boomleeuwerik,
roodborsttapuit, graspieper, grasmus,
kneu en witte kwikstaart. Het wachten is
nog op de zeldzamere geelgors, die al
wèl elk seizoen in het voorjaar een paar
keer is gehoord. Het voormalige fijnsparrenveldje wordt juist gekenmerkt
door een relatief hoge dichtheid aan typische vogels van jong en vooral open
bos met verspreid staande bomen.
Vooral groenling, vink, grasmus, heggenmus, roodborst, fitis en winterkoninkjes, maar ook zanglijster,
boomleeuwerik, boompieper en rood-

borsttapuit hebben er dit jaar gebroed.
Buiten de broedperiode worden ook
veel andere soorten foeragerend op of
jagend boven de heide waargenomen.
Er broeden in de omgeving enkele
paartjes haviken die zich vaak laten
zien, net als soms de torenvalk en een
enkele maal een boomvalk. De zwarte
specht die in de omringende bossen
broedt, laat regelmatig zijn doordringende roep horen. Er werd zelfs een
keer een doortrekkende draaihals gezien! Meermalen werden opschrikkende houtsnippen waargenomen.
Klapstuk is natuurlijk de klapekster!
Deze soort broedt niet meer in Nederland, maar in de winterperiode komen
Scandinavische vogels hier nog wel
overwinteren. Deze zeldzame heidevogel kent een opmerkelijk gedrag. De
klapekster jaagt op grote insecten, hagedisjes, muizen en kleine vogeltjes,
die als voedselvoorraad op de doorns

van struiken of op prikkeldraad worden
gespiesd. Om aan dat voedsel te
komen is wèl een structuurrijke heide
met hier en daar opslag van boompjes
vereist. Op het heideterreintje van de
Sijsten is al enkele jaren telkens 1
exemplaar aanwezig.
De komende jaren wordt het kleinschalige maaibeheer op de heide voortgezet.
Om de insectenrijkdom te bevorderen,
zijn er zelfs twee klein heide-akkertjes
aangelegd. In de omringende bossen
worden doorgangen gekapt naar de
naastgelegen natuurgebiedjes. Door
deze kleine natuurgebiedjes met elkaar
te verbinden wordt de uitwisseling van
de heidefauna bevorderd en wordt het
risico op lokaal uitsterven van deze dieren verkleind. Om de positieve effecten
van het heidebeheer op de vogelbevolking te volgen worden de inventarisaties
daarom de komende jaren voortgezet.

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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Sportvereniging “De Blaak”
Dag
dinsdag
woensdag

donderdag

Tijd
19.00 - 20.00 uur
22.00 - 23.00 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.
U kunt altijd aan een gratis proefles mee komen doen. Neem gerust even contact op met de betreffende contactpersoon.
Begin het nieuwe jaar sportief; kom sporten bij SV de Blaak!

Wie komt onze groep volleyballers 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 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 om 21.00 uur en om
22.30 uur 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 wel-

kom. 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

Ouder-kind toernooi badminton
in de sporthal in de Blaak
Op zondag 12 juni jl. was er een ouderkind badminton in de sporthal. Er waren
veel enthousiaste deelnemers en toeschouwers. Erg leuk om een keer met
je zoon of dochter te badmintonnen en
dan ook nog op een echt toernooi.
Wil je ook badmintonnen; we hebben
trainingen voor de jeugd vanaf 8 jaar op
woensdag- en donderdag aan het begin
van de avond.
Volwassenen spelen hun games ook op
woensdag- en donderdagavond.

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:

Zaalvoetbal
Wat is er nog leuker dan voetbal kijken?
Precies, zelf voetballen. Dat kan droog
en bij goed licht in de verwarmde zaal
met 5 tegen 5, waardoor je voortdurend
aan de bal SLASH bak moet. Conditie
mag, sportiviteit moet. Waar? Sportzaal
de blaak. Wanneer? Dinsdagavond
van tien tot elf uur. Wie dit leest heeft in
zijn hart eigenlijk al besloten te komen.
Welkom op dinsdag, telefoontje vooraf
is super. Frans Heesters 013-4639862

Zumba
Zin om lekker op muziek te bewegen, kom dan aan een van onze zumba trainingen meedoen onder professionele leiding van Lieke Meeder.
Er zijn 2 trainingen: dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur of woensdagavond van
21.00 – 22.00 uur!
Wil je het iets rustiger aan doen maar wel flink aan de conditie werken en alle
spieren versterken, dan is keep-fit op woensdagavond van 20.00 – 21.00 uur misschien iets voor jou. Kom gewoon een keer meedoen!

Voor gastonderzoekers Tilburg University
zoek ik gemeubileerde kamers. Periodes in
overleg!
Bel 06 ʹ 14 64 57 71 voor meer informatie
WWW.TEMPORARYHOUSINGTILBURG.COM

Demonstratie Zumba

helaas weer schade

aan het viaduct
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obs de Blaak
“Haai, fijn dat je er weer bent!”
De eerste paar schoolweken zitten er
op na de opening van het schooljaar op
maandag 5 september: “Haai, fijn dat je
er weer bent!” Wie had kunnen bedenken dat er een levensgrote haai van
380 kilo voor de ingang van de school
zou verschijnen. Ieder kind kon zo het
nieuwe schooljaar in glijden.
Wij hopen ook dat de kinderen en hun
ouders die voor het eerst gestart zijn in
groep 1 of vanuit andere scholen naar
ons toe gekomen zijn zich snel thuis
gaan voelen op o.b.s. de Blaak.
Behalve een nieuw schooljaar hebben
de kinderen in de groepen 3 t/m 8 ook
het nieuwe meubilair in de klassen in
gebruik genomen. De gelijke tafelhoogte in de groepen 3 t/m 4 en 5 t/m 8
bevalt goed. De voetsteunen van de
stoelen zorgen voor een juiste zithouding, waarbij de voeten vlak op de
steun staan.

“Jumbo

sparen voor je school” actie

Ook o.b.s. de Blaak doet mee aan deze
actie. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij
willen natuurlijk vragen ze aan onze
school te geven. Van de punten die wij
ophalen kunnen wij leuke leermaterialen
aanschaffen voor de kinderen. Op de
website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en
zien wat onze spaardoelen zijn. Op

deze site kunt u de schoolpunten ook
direct aan onze school toekennen.
Maar u kunt uw gespaarde punten ook
inleveren bij ons op school (hoofdingang) of in de winkel. Bij de ingang
staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. Wij willen
u bij voorbaat bedanken voor het meesparen voor onze school!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wilt u informatie over onze school, dan kunt u altijd naar school bellen of mailen om
een afspraak te maken voor een gesprek en een rondleiding met onze directeur
Remko Meeuwsen. Tel. 013-4689466. Mail: remko.meeuwsen@opmaat-scholen.nl
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Duurzame energie en energiebesparing in de blaak
Meer subsidie mogelijkheden
voor energiebesparing en
duurzame energie
Naast subsidiemogelijkheden van de
gemeente Tilburg op o.a. spouwmuurisolatie en HR++ glas geeft de rijksoverheid met in gang van 15 september jl.
nu ook aantrekkelijke subsidies voor
isolatiemaatregelen. Hier geldt de gemeentelijke restrictie voor huizen met
een WOZ-waarde hoger dan 350.000
euro niet. Daarnaast zijn er nog steeds
rijkssubsidies voor warmtepompen, pelletkachels en zonneboilers, de zogenaamde investeringssubsidie voor
duurzame energie.
Tijdens het energiecafe op 19 oktober
zal hier uitvoerig op worden ingegaan.

Energiecafe 19 oktober
Alternatieven voor een cv-ketel
Mijn cv ketel is oud en aan vervanging
toe. Wat zijn de mogelijkheden? Wacht
ik tot de ketel kapot gaat of….
Uit onderzoek in de wijk blijkt dat er regelmatig cv-ketels worden vervangen.
Meestal wordt een nieuwe cv-ketel
geïnstalleerd. Tegenwoordig zijn er echter meerdere alternatieven, maar wat
zijn de voor- en nadelen? Dat is het
thema van het volgende energiecafe.
Acties
De acties met zonnepanelen, kozijnen
en glas en spouw- en vloerisolatie zijn
een groot succes en blijven doorlopen.
Inschrijving is alleen mogelijk via
www.energiedeblaak.nl.
Nieuwe acties zullen volgen.

Energieadvies aan huis
Denkt u aan het aanschaffen van zonnepanelen of het uitvoeren van isolatiemaatregelen en/of zou een
onafhankelijk energieadvies u helpen
om prioriteiten te bepalen?
De gemeente Tilburg heeft onlangs een
zestal energieadviseurs aangesteld die
op aanvraag van een bewoner aan huis
komen voor een persoonlijk advies.
Voor het adviesgesprek vraagt de gemeente een bijdrage van €15,-. U betaalt dit online bij de aanvraag. Tijdens
het gesprek van ca. 1 uur komt u direct
te weten welke maatregelen in uw huis
energie kunnen besparen. Het kan
daarbij gaan om maatregelen aan het
huis, bijv. spouwmuurisolatie, zonnepanelen etc, energiezuinige apparaten of
verlichting en gedrag.
Hans Jager, voorzitter van de werkgroep Duurzame Energie de Blaak, is
één van de energieadviseurs. Voor inlichtingen over een advies kunt u contact met hem opnemen
(jager.hans@gmail.com of via 06
24810874).
Aanvragen van het advies gaat via de
link https://www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/energiezuinigwonen/energieadvies/

Energie straatambassadeurs de
Blaak
Meer bewoners enthousiasmeren om
energiebesparende maatregelen uit te
voeren, dat is de doelstelling van de
Hart van Brabantgemeenten. Daarvoor
is een project opgezet waarbij o.a. de
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Energie straatambassadeurs opgeleid
worden.
De energie straat ambassadeur is een
enthousiaste man of vrouw die houdt
van contact met mensen en die een
duurzame samenleving belangrijk vindt.
Specifieke kennis van energiebesparing
is niet vereist. Wel wordt verwacht dat
de ambassadeur een training volgt.
De energie straat ambassadeur is actief
in de eigen wijk en brengt bewoners bij
elkaar om gezamenlijk op te trekken in
het uitzetten en uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
De ambassadeurs in onze wijk zullen
nauw samenwerken met de werkgroep
Duurzame Energie de Blaak
Werving van kandidaten voor E-straatambassadeur
Oriëterende gesprekken met potentiele
ambassadeurs worden uitgevoerd door
de leden van het projectteam Hart van
Brabant en een lid van de werkgroep
Duurzame Energie de Blaak.
Training
De ambassadeurs starten in oktober
met een training die ca. vier avonden in
beslag nemen.
Aanmelding
Aanmelden uiterlijk zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk 10 oktober bij Hans Jager,
via jager.hans@gmail.com of telefonisch via 06 24810874
Namens het projecteam,
Hans Jager

Bescherming van erfgenamen tegen schulden
Een bijdrage van Fabiënne Hoppenbrouwers
De Kerf en van Sprang Advocaten
Wanneer u een nalatenschap (erfenis) van iemand krijgt kan het zijn dat
tot deze nalatenschap ook schulden
behoren. Het is mogelijk dat u door
aanvaarding van de nalatenschap in
de financiële problemen komt. De wet
geeft erfgenamen daarom drie keuzes:
1. zuiver aanvaarden: dit wil zeggen dat
u de nalatenschap volledig aanvaardt. U
verkrijgt dan alle bezittingen uit de nalatenschap, maar u wordt tevens hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden
uit de nalatenschap. Als blijkt dat de
schulden de bezittingen overtreffen,
kunt u in dat geval ook in uw privé-bezit
worden aangesproken. U kunt een
keuze uitbrengen om de nalatenschap
zuiver te aanvaarden, maar de nalatenschap wordt ook zuiver aanvaard door u
wanneer u handelingen van zuivere
aanvaarding heeft verricht, zoals het
weggeven of weggooien van goederen.
U mag zich dus niet als erfgenaam gedragen;
2. beneficiair aanvaarden: dit wil zeggen
dat u de nalatenschap aanvaardt onder
het voorrecht van een boedelbeschrijving. U aanvaardt de nalatenschap,
maar als blijkt dat de nalatenschap toch
negatief is, dan bent u alleen aansprakelijk voor zover er baten in de nalatenschap zitten. Deze baten moeten dan
ook aangewend worden om de schulden te betalen. Voor deze procedure bestaan formaliteiten, ook wel de wettelijke

vereffening genoemd. De nalatenschap
dient dan volgens strikte regels, die in
de wet zijn opgenomen, afgewikkeld te
worden. Wanneer onduidelijkheid bestaat over de omvang van de nalatenschap, wordt vaak gekozen voor
beneficiair aanvaarden.
Ook bij beneficiair aanvaarden geldt dat
men zich niet 'als erfgenaam mag gedragen', wil men niet het risico lopen
toch volledig aansprakelijk te zijn voor
de schulden;
3. verwerpen: wanneer u zich niet als
erfgenaam heeft gedragen, kunt u de
nalatenschap ook verwerpen. Dit houdt
in dat u afstand doet van de volledige
nalatenschap, zowel de bezittingen als
de schulden. U wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. U kunt nergens aanspraak op maken en
schuldeisers kunnen zich niet verhalen
op uw privé-bezittingen.
Een eenmaal uitgebrachte keuze kan in
beginsel niet meer gewijzigd worden.

Wet 'bescherming erfgenamen
tegen schulden'
Per 1 september 2016 is de nieuwe wet
bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden.
Deze nieuwe wet verschaft meer duidelijkheid over wanneer iemand zich als
erfgenaam heeft gedragen en daarmee
de nalatenschap dus zuiver aanvaardt.
In deze wet wordt geregeld dat een erf-
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genaam alleen zuiver aanvaardt als hij
goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan
het verhaal van schuldeisers onttrekt.
Het is dus zaak dat u als erfgenaam
geen handelingen verricht die een
schuldeiser kunnen benadelen.
Als erfgenamen na zuivere aanvaarding
van de nalatenschap een onverwachte
schuld tegenkomen, kunnen zij binnen
drie maanden naar de kantonrechter
gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Dat was voorheen
niet het geval. In geval van zuivere aanvaarding was men bij ontdekking van
een onverwachte schuld hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld.
Mocht u zelf te maken krijgen met een
nalatenschap dan is het verstandig om
u goed te laten voorlichten, voordat u
tot handelen overgaat. Hierdoor voorkomt u dat u voor negatieve financiële
verrassingen komt te staan. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met
mevrouw mr. F.C.M.A. Hoppenbrouwers, kandidaat-notaris bij De Kerf &
Van Sprang notarissen in Tilburg onder
het telefoonnummer 013 - 532 11 55.

Talen(t) in ontwikkeling op
Talenplein Mill-Hillcollege
Op het Mill-Hillcollege is aan het begin
van dit schooljaar het nieuwe Talenplein in gebruik genomen. Op dit onderwijsinnovatieve plein werken
leerlingen aan de talen onder begeleiding van docenten. Leerlingen kunnen
zelfstandig of juist samen aan de slag
in diverse ruimtes. Er zijn ook laptops
te leen en zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld aan de slag met digitaal lesmateriaal of online informatie
opzoeken.
Het Talenplein is onderwijsinnovatief
en open ingericht en verdeeld in de
ruimtes Rumoer, Ruis en Rust. De eerste ruimte is erg geschikt om te werken
aan spreekvaardigheid, in de tweede
ruimte is fluisterend overleg toegestaan en de laatste ruimte is echt een
stilteruimte. Leerlingen mogen kiezen
waar ze plaatsnemen en gaan met een
planner voor de verschillende talen
aan de slag met lezen, luisteren, schrijven of spreken. Er worden veel gesprekken gevoerd en je hoort vaak
diverse talen door elkaar: Spaans, Engels, Duits of Frans; maar ook lessen

Nederlands en Latijn worden er op het
Talenplein gegeven. Elke klas werkt
op een innovatieve manier onder begeleiding van hun eigen talendocent.
Na de eerste schoolweek vertelt een
groepje leerlingen uit vwo-2 dat ze het
prettig vinden om op het talenplein te
werken. Cathia: “Ik vind het fijn hier,
want je kunt werken op je eigen
tempo en je kunt zelf kiezen wanneer
je aan welke opdracht werkt. Ik vind
het beter verdeeld nu we ook les hebben op het Talenplein. We hebben
nog wel een les per week in de klas
voor uitleg. Of ik geneigd ben om iets
anders te doen hier? Nee, want als ik
hier doorwerk hoef ik thuis minder te
doen”. Ook leerling Eline is over het
Talenplein te spreken: “Het is fijn dat
je hier meer vrijheid hebt. Je zit niet in
een lokaal, dat geeft toch een ander
gevoel. Je bent meer voor jezelf aan
het werk. Je blijft aan het werk, want
er lopen genoeg docenten rond die
controleren of je bezig bent of je hel! hebt”.
pen als je een vraag
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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg
tel.: 013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

’n Nieuwe start…..
Na een heerlijk zonnige zomervakantie
werden alle leerlingen van onze school
op maandag 5 september op het
schoolplein ontvangen door de leerkrachten van unit 1 t/m 4. Terwijl vrolijk
gekleurde ballonnen de lucht invlogen,
hebben we samen dit nieuwe schooljaar
feestelijk geopend en hand-in-hand het
Borne-lied gezongen. Hiermee presenteerden wij ook het eerste Kernconcept
‘Binding’ aan onze leerlingen en hun
ouders.
We zijn dit schooljaar gestart met onze
vernieuwde werkwijze in onze opgeruimde en gedeeltelijk nieuw ingerichte
school. Er zijn veel nieuwe meubels,
nieuwe materialen en speciaal ingerichte hoeken om onze nieuwe werkwijze goed tot zijn recht te laten komen.
Wij zijn erg blij met het resultaat en gelukkig hebben we ook al veel positieve
geluiden van kinderen en ouders gehoord over de inrichting en materialen.

Alle units zijn het schooljaar goed begonnen. Het was de eerste weken voor
iedereen nog wat zoeken maar de
meeste kinderen zijn nu wel gewend
aan onze nieuwe manier van werken.
Vanaf dit schooljaar is er voor iedere
unit 4-leerling (leerjaar 7 en 8) een
eigen laptop beschikbaar. Hiermee
kunnen ze zelf aan de slag met opdrachten, projecten, werkstukken etc.
In september gingen de leerlingen van
deze unit naar het Media Lab Festival /
Cubiss! om daar nieuwe technieken op
het gebied van ICT, techniek, creativiteit en mediawijsheid te ervaren. Hiermee kunnen we ons onderwijs nog
meer verrijken en de leerlingen inspireren en verwonderen en het gepersonaliseerde leren steeds beter vorm geven.
Wij gaan voor een mooi schooljaar
waarin de brede ontwikkeling van onze
leerlingen centraal staat!
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Weteringlaan 124
5032 XT Tilburg
www.ozet.nl
info@ozet.nl
013 467 12 65
06 50 601 127

Fysiotherapiepraktijk Ohler naar Beeklaan 145
Na een periode van bijna 30 jaar fysiotherapiepraktijk aan huis zijn wij m.i.v.
19-09-2016 overgegaan naar ons
nieuwe praktijkpand gelegen aan de
Beeklaan 145 te Tilburg. Dit zal vanaf
nu onze hoofdvestiging zijn.
De voornaamste reden van deze stap is
dat wij de huidige woon/werksituatie in
de loop van de tijd willen gaan loskoppelen.
Ten gevolge van de ontwikkelingen

rondom het verbouwde Gezondheidscentrum in De Blaak kwamen wij in de
gelegenheid om het nieuwe pand te betrekken hetgeen ons inziens, gezien de
locatie, de multidisciplinaire samenwerking nog meer zal versterken.
De bestaande praktijk aan de Meerkensloop 18 blijft in gebruik voor voornamelijk Fysiofit (trainingsgroepjes) en
revalidatie-/herstelbehandeltrajecten.

Het telefoonnummer (013-4690106) is
ongewijzigd en geldt voor beide praktijken.
Voor verder informatie verwijzen wij u
naar onze website:
www.fysiotherapie-ohler.nl
Namens het team:
Peter Ohler
Anouk Rijnen
Inge van der Zalm

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 de belangrijkste bron van
inkomsten voor het Nationaal MS
Fonds. We ontvangen geen subsidies
en zijn volkomen afhankelijk van dona-

ties en giften. Door de collecte kunnen
we ons werk blijven doen en investeren
in innovatieve onderzoeken om MS te
genezen.

Kijk op de website www.mscollecte.nl
voor meer informatie en meld je snel
aan. Samen maken we ons sterk tegen
MS!

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.
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Bridgeclub de Blaak
Sinds september vorig jaar is Bridgeclub De Blaak actief in de kantine van
de sporthal in De Blaak in Tilburg. De
club is ontstaan uit een initiatief van
Carla Arnolds, meervoudig internationaal kampioen bridge. Carla heeft de
sporthal in De Blaak gekozen als haar
vaste locatie voor het geven van
bridgecursussen.
Om de cursisten na hun lessen de gelegenheid te geven in wedstrijdverband
het geleerde in praktijk te brengen hebben enkele cursisten besloten een vereniging op te richten waar de cursisten
maar ook iedereen die op een ongedwongen wijze de bridgesport wil beoefenen van harte welkom is. Hoewel er
wedstrijden worden gehouden staat het

plezier in het spel voorop. Hoewel we
ons aan de spelregels houden mogen
fouten gemaakt worden. Er is een arbiter aanwezig die in twijfelgevallen hierover beslissingen neemt.
De vereniging is lid van de Nederlandse
Bridgebond en telt nu een kleine negentig leden die op maandagmiddag, dinsdagavond en donderdagmiddag hun
spelmomenten houden. Alle leden van
beginner tot gevorderde spelen nu nog
met elkaar. Op het moment dat er genoeg leden zijn zullen aparte lijnen voor
beginners en gevorderden worden gevormd. De leden mogen elke speeldag
deelnemen. Hierbij geldt dat er geen
opkomstplicht is maar we vragen onze

Gezocht:
Vier heren (70+) zijn opzoek naar een
biljartmaat.
Helaas kunnen enkele leden niet meer komen spelen. De
mannen spelen iedere donderdagmorgen van 10.0012.00 (muv. de maand juli) in de Back een potje carambole en drinken een kop koffie. Het zou erg jammer zijn
als na vele jaren spelen de biljartclub ophoud te bestaan!
Geïnteresseerden kunnen op donderdag tussen tien en
twaalf uur een keer langs komen om kennis te maken.

leden zich wel tijdig af te melden in het
geval ze niet deel kunnen nemen aan
de wedstrijden.
Vanaf 1 september is het nieuwe seizoen gestart. Nieuwe leden kunnen
zich nog aanmelden als lid door een
mail te sturen naar
bc.de.blaak@gmail.nl . Als u eerst kennis wilt maken met de club kunt u enkele malen meespelen op een van de
speeldagen en daarna besluiten of u lid
wilt worden. Ook hiervoor kunt u zich
aanmelden via ons mailadres. De aanvangstijden van de bridgedrives zijn op
maandag- en donderdagmiddag 13 uur
30. Op dinsdagavond 19 uur 45.
Wellicht tot ziens bij onze club.

Gezocht!!!! Mannen voor Iers Koor
Mijn naam is Laurens Schapendonk en ben al jaren een
groot fan van Ierse liedjes. Omdat er in Tilburg nog niet zo'n
koor bestaat wil ik een koor starten. Hierbij denk ik aan traditionele liedjes en pub liedjes. Ook nederlandse liedjes kunnen deel uit maken van het repertoire.
Gezelligheid is ook belangrijk. Zelf beschik ik over de muziek
en technische apparatuur. Het zou mooi zijn als het koor bestaat uit max. 15 mannen.
We beginnen op 12 september met een bijeenkomst. Vindt u
zingen leuk, neem dan contact op met mij telf 0135420312 of
mail: laurens.schapendonk@home.nl
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De nieuwe bridgecursussen beginnen weer
Zoals u misschien al weet worden er
vanaf oktober vorig jaar bridgecursussen gegeven in het Sportcafé aan de
Grebbe. Vorig jaar zijn er meer dan 40
Blaakbewoners voor het eerst in aanraking gekomen met bridge. Een deel van
hen speelt inmiddels bij Bridgeclub de
Blaak. Bent u toen om wat voor reden
dan ook niet begonnen dan heeft u dit
jaar weer een nieuwe kans. Om deel te
nemen aan een beginnerscursus hoeft u
geen enkele voorkennis te hebben.
Beginnerscursus
Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00
Eerste les woensdag 19 oktober
10 lessen voor 135 euro
Woensdagavond van 18.45 tot 20.45
Eerste les woensdag 19 oktober
10 lessen voor 120 euro

Ook voor wie al bridge speelt zijn er
weer verschillende cursussen. Als een
cursus al bezig is is het geen enkel probleem om alsnog in te stromen. Twijfelt
u welke cursus het meest geschikt is
voor u kom dan gewoon een les meedoen en beslis daarna.
Vervolgcursus
Maandagavond van 20.00 tot 22.30
Eerste les maandag 3 oktober
12 lessen voor 160 euro
Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30
Eerste les dinsdag 4 oktober
12 lessen voor 160 euro

Cursus voor wedstrijdspelers
Woensdagochtend van 10.00 tot 12.30
Lessen om de week
Eerste les op woensdag 5 oktober
5 lessen voor 70 euro
Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven dan kan dat per mail: carlaarnolds@home.nl of telefonisch
013-4560661.
Ook kunt u altijd binnenlopen in het
sportcafé.
Kijk ook eens op www.brabantbridge.nl

Cursus voor verder gevorderden
Donderdagochtend van 10.00 tot 12.30
Eerste les donderdag 6 oktober
12 lessen voor 160 euro

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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Nieuws vanuit TC de Blaak
Voor de jongste deelnemers waren er
leuke balspelletjes en bal oefeningen
voordat er daadwerkelijk getennist werd

We zijn al weer halverwege het jaar. In
juni hebben we nog diverse activiteiten
op de club gehad, zoals het Vriendjesen vriendinnetjes toernooi en het Open
Toernooi. De zomervakantie is inmiddels achter de rug en de clubkampioenschappen zijn bij het maken van deze
kopij nog in volle gang. De eerste tennislessen zijn begonnen. Ook onze winteractiviteitencommissie is druk bezig
geweest met het organiseren van een
leuk winterprogramma!

Vriendjes- en vriendinnetjes toernooi
Afgelopen 26 juni vond het jaarlijkse
vriendjes- en vriendinnetjes toernooi
plaats. Op deze middag mogen onze
jeugdleden vriendjes en vriendinnetjes
meenemen om eens te laten zien wat
ze zoal bij de tennissport doen. Het was
een leuke groep bij elkaar.
Er werd begonnen met “droog” tennissen met Theo, waarbij de slagen in de
lucht werden geoefend zonder bal.

Voor de wat grotere kinderen waren er
diverse speelrondes waarbij iedere
keer een andere oefenopdracht werd
meegegeven.

Het was een gezellige middag en gelukkig was het prachtig weer. Na al die activiteiten werd de middag afgesloten
met welverdiende frietjes.
Het was een geslaagde middag!
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Uniek concert door bijzondere samenwerking
Voor het eerst gaan Gemengd Koor
Malkander en Gemengd Koor Cantiqua
samen optreden in de fraaie Tilburgse
Concertzaal. Die samenwerking opent
mogelijkheden tot het uitvoeren van
twee weinig gehoorde koorwerken:
‘Vesperae solennes de confessore’ van
W.A. Mozart en het ‘Requiem in c’ van
zijn vriend M. Haydn, de jongste broer

van Joseph Haydn, die veel meer bekendheid had. Zeker het ingetogen Requiem van Michael Haydn wordt in
Nederland zelden uitgevoerd. Dit werk
heeft, naar men aanneemt, model gestaan voor het Requiem dat Mozart aan
het einde van zijn leven onvoltooid achterliet. In beide muziekstukken kunnen
de koren zich uitleven, want zij hebben

een groot aandeel in het geheel. Fraaie
solo’s (waaronder Mozarts beroemde
Laudate Dominum) zorgen voor een
aangename afwisseling en maken het
geheel zeer aantrekkelijk voor de luisteraar. Solisten zijn Kyra van Camerijk
(sopraan), Boukje van Gelder (alt),
Gert-Jan Verbueken (tenor) en Karel
Barten (bas). Het geheel staat onder
leiding van Ramon van den Boom.
Plaats: Concertzaal Tilburg vrijdag 14
oktober 2016. Aanvang 20.30 uur. Toegangsprijs € 17,- (incl. servicetoeslag).
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij:
kaartverkoopmalkander@gmail.com of
kaartverkoopcantiqua@gmail.com of
via Theaters Tilburg.

Voldoet uw huidige

meterkast
nog aan
de nieuwste
mogelijkheden,
veiligheid
en gebruiksgemak?
In de maanden

* Actie geldt alleen in Tiburg

OKTOBER
t/mn coDmpEletCeEmeMteBrkasEtR

Ee
ts
age voor slech
inclusief mont

€495*,-

Installatiemogelijkheden waarbij
veiligheid en gemak centraal staan.
8 Automaten 16A
achter 2 aardschakelaars 40A-30mA,
inclusief hoofdschakelaar 40A, 1-fase.

incl.btw

S
ACTIE IS WEGEN
!
GD
EN
SUCCES VERL

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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Blij met KVW De Blaak
Inmiddels wonen we 18-jaar in De
Blaak. Hoewel wij geen klein- en achterkleinkinderen hebben die aan de
KVW-week konden deelnemen, hebben
wij ons hart verloren aan het KVW. We
zorgen dat we tijdens de KVW-week
thuis zijn. Er gaat vrijwel geen dag voorbij of we bezoeken de tent. Op de afsluitende dag van het thema, dit jaar
"Middeleeuwen" zijn we van de partij.
Wat ons zo trek is uiteraard het plezier
van de kinderen. Als ze door de wijk
lopen met hun niet passende t-shirts.
Twee tot drie vaak jonge begeleiders
weten de groep in toom te houden en te
enthousiasmeren.
Als je na afloop van de dag de vrijwilligers in de tent bij elkaar ziet komen en
je ziet het 'zooitje ongeregeld' zitten,
dan worden wij al jaren overmand door
trots over het feit dat we beschikken
over zo'n arsenaal van jonge Blaakvrijwilligers. Er is zelfs een wachtlijst.

Wat is toch het geheim dat er inmiddels
al vijf vrijwilligers zijn welke 25-jaar
mede de KVW-week organiseren? We
doen een poging:
•bezielende leiding van de vaste kern
van vrijwilligers;
•die de overige en zeker ook de jongste
vrijwilligers waarderen;
•elkaar na de KVW-week niet uit het
oog verliezen, maar regelmatig overleggen;
•jaarlijks kiezen van een thema, decor
en verhaal waar de kinderen in
opgaan.
Vrijdagmiddag 2 september om circa
zes uur: de KVW-week 2016 (750 kinderen en 150 vrijwilligers) zit er voor de
kinderen op. Ze gaan moe maar voldaan naar huis. Waarschijnlijk wordt
het douchen en snel naar bed.
Na het vertrek van de kinderen worden
de stoelen bezet door de vrijwilligers.
Sommige van hen krijgen extra aandacht. Ze ontvangen een 'onderscheiding' voor een bijzondere inspanning
die dag.

Het volgende dagelijkse ritueel is; doorspreken van de dag. Op-en aanmerkingen worden genoteerd. Daar wordt later
echt iets meegedaan.
Een aantal gaat de achtergelaten kleding en dergelijke verzamelen. Weer
anderen gaan de tent aanvegen. Anderen maken de toiletwagen schoon.
Zaterdagmorgen bijtijds uit de veren.
Decors demonteren. De tent en de vlonders op de vrachtwagen. In vier uur is
de zaak geklaard. De dag wordt afgesloten met het eindfeest in de school.
De KVW-week is daarbij afgesloten.
Aan de hand van een uitgekiend draaiboek is ook deze KVW-week weer vlekkeloos verlopen. Wat zal het thema voor
volgend jaar zijn? Is Ruimtevaart een
idee?
Bedankt! Bedankt! Vrijwilligers. Wij kijken uit naar 2017.
Ko en Jenny Schaaders
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Sportief, gezond en gezellig de winter door bij TC De Blaak?
Kom dan deze winter tennissen, midden in de Blaak, tegen een speciale aanbieding van € 50,-. Deze speciale winteractie geeft vanaf 1 november, 6 maanden ongelimiteerd toegang tot onze 7 verlichte all-weather banen, waarvan 3 Smash-Court banen.
Hierbij inbegrepen zijn deelname aan het Bierfesttoernooi op 5 november en een 4-tal tennis clinics die
worden verzorgd door een erkend tennisleraar. Uiteraard worden alle activiteiten afgesloten met een
hapje en een drankje. Elke clinic heeft een thema waarbij een bepaalde techniek onder de loep wordt
genomen. De volgende data zijn daarvoor gepland:
Zaterdag 19 november 15:00 uur
Frikandellen Forehand
Vrijdag 13 januari 19:30 uur
Vis Volley
Woensdag 15 februari 20:00
Bitterballen Backhand
Zaterdag 18 maart 16:00
Sauvignon Service
De leden en (nieuwe) winterleden mogen één introducee meenemen voor de genoemde activiteiten. Bij
interesse meld je je via Mariette Simons: ledenadministratie@tcdeblaak.nl. Voor vragen of toelichting
kun je contact opnemen met Karel Bakker (06-54682125) of Harrie de Brouwer (06-33605104).
De vereniging TC de Blaak voert gezelligheid hoog in het vaandel !
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Hoe vang ik een dief (deel 1)
Joep Voogt, HTC De Wolf
Pups zijn “berucht” voor het stelen van
voedsel, sokken en ander wasgoed of
schoenen … Maar waarom, en hoe kun
je het stoppen?
Na dertig jaar in het vak houd ik nog
steeds van pups vol met ondeugd, plezier en nieuwsgierigheid. Het is niet alleen hun aandoenlijke aanblik, hun
aaibaarheidsfactor 50 wat mij fascineert. Wat mij steeds weer versteld doet
staan is hun vermogen om te leren. En
ze leren sneller dan we bijna kunnen
geloven. Ze leren heel de dag, 24/7.
Onder onze ogen leren ze en maken ze
effectieve keuzes die in hun “voordeel
of nadeel” werken. Het is niet alleen dat
ze de kans krijgen om voedsel te stelen
maar ook al die ander voorwerpen die
mensen blijkbaar zo interessant en
waardevol vinden. Honden (pups) hebben dan snel genoeg in de gaten wat
aandacht oplevert en wat niet.
Honden stelen om meerdere redenen.
Het is daarom belangrijk te kijken
waarom ze het doen dan zomaar te reageren op dit gedrag want dat zal het
zeker erger maken.
1: OMDAT ZE DE KANS KRIJGEN!
Dit is zeker het geval als het om voedsel stelen gaat. Iedere slimme hond die
de kans krijgt het ontbijt van het aanrecht te stelen zal het bij een volgende
gelegenheid weer doen, en weer en
weer. Het stelen en verorberen van eten
is namelijk zelf belonend. Veel ongewenste activiteiten worden gemotiveerd
door normaal honds gedrag. Een pup
gaat op ontdekkingstocht in huis en
vindt allerlei voorwerpen waar de geur
van de eigenaar aan zit. De afstandsbediening, de laptop, een hoortoestel!,
vuile was.
2:OMDAT ZE TIJD MOETEN DODEN!
Verveling is een belangrijke factor die
meespeelt. Ga eens na hoe de dag van
uw pup/hond er uit ziet. Eten, waar ze al

geen moeite voor hoeven doen, duurt
misschien een paar minuten. Een korte
wandeling om de behoeftes te doen en
dat is het dan. Er resten dan veel uren
om in te vullen. Het zal u dan ook niet
verbazen dat honden activiteiten gaan
zoeken om de tijd te doden. En wat is er
dan leuker om dingen te stelen en lekker de tuin mee in te slepen om op te
kauwen? Dit doodt de tijd en geeft nog
wat geestelijke voldoening ook. Als het
dan ook nog aandacht van de eigenaar
oplevert dan wordt het helemaal leuk.
Maar negatieve aandacht is ook aandacht en daar is het de hond om te
doen.
3 OMDAT HET INDERDAAD AANDACHT OPLEVERT!
Het stelen wordt vaak gelinkt aan verveling maar het wordt bijna altijd volledig
gevoed door de reactie van de eigenaren. Stel dat uw pup inderdaad de afstandsbediening gestolen heeft van de
salontafel en er lekker op begint te knagen. Plotseling komt heel het gezin in
actie en buigt zich met een hoop lawaai
over de pup. Dit is best spannend, hoewel ook een beetje angstaanjagend
voor de pup. Hij loopt weg en zoekt bescherming
onder de bank terwijl de eigenaren met
een hoop poeha de toestand van de AB
bekijken. Mag u raden wat de pup de
volgende keer weer pakt om voor een
beetje opwinding te zorgen. Zijn eigen
speelgoed of de AB?
4: OMDAT MENSEN ZELF OOK
GOEDE DIEVEN ZIJN!
Het is misschien ironisch dat mensen
honden beschuldigen van het stelen
van hun eigendommen terwijl ze zelf
maar al te vaak eigendommen van de
hond stelen. Als een eigenaar zijn hond
een nieuw speeltje geeft en er van geniet dat de hond het leuk vindt zie je
maar al te vaak dat de eigenaar het
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weer snel wil afpakken. Het feit dat u
uw hond een speeltje geeft en er van
mag genieten maakt hem niet agressief
of dominant. Het tegendeel is waar. De
band tussen u en de hond wordt alleen
maar sterker omdat hij leert dat u te vertrouwen bent als hij met zijn eigen dingen bezig is. Dit geldt ook voor zijn eten
in zijn voerbak.
Wat voor actie er nodig is om het stelen
van voorwerpen te voorkomen of om uw
hond te hertrainen hangt af van het feit
hoe ernstig het steelgedrag is. Als uw
hond de voorwerpen die hij gestolen
heeft echt beschermt met agressie dan
heeft u professionele hulp nodig om de
oorzaak vast te stellen om escalatie en
bijtincidenten te voorkomen. Er zijn helaas te veel bijtincidenten bekend met
bezitsagressie als onderliggende oorzaak. Veiligheid moet altijd voorop
staan zeker als het kinderen betreft
maar natuurlijk ook voor volwassenen.
NB. Bezitsagressie staat volledig los
van dominantie. Bezitsagressie ontstaat
omdat een hond iedere keer spullen die
voor hem waardevol zijn moet afstaan.
Dit kan een simpel speelgoedje zijn,
een bot, zijn eten, een willekeurig gestolen voorwerp. In plaats van deze
spullen af te pakken kunt u ook gaan
ruilen voor iets anders veel waardevoller. Bijvoorbeeld een lekker stuk worst.
Op deze manier voorkomt u een strijd
en gaat de hond het juist leuk vinden
om dingen af te staan. Hij krijgt er per
slot van rekening iets lekkerders voor
terug. Dit kan op omkopen lijken maar u
voorkomt wel agressie. Zo ontstaat er
een win-win situatie. Als er voorwerpen
zijn die bij uw hond iedere keer zo veel
bezitsagressie oproepen dan zit er
maar een ding op en dat is die spullen
definitief weg te gooien zodra de situatie veilig is. Bijvoorbeeld als iemand met
de hond aan het wandelen is. In de toekomst mag hij nooit meer controle kunnen uitoefenen over deze voorwerpen.
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Puberbrein
Pubers. Soms zijn ze verfrissend en ontwapenend, soms ook humeurig of dwars. Een hevig puberend kind test grenzen uit en
experimenteert erop los. Soms worden ze als lastig en lui beschouwd, maar tegelijkertijd lijken ze geen enkele moeite te hebben met de meest ingewikkelde internettechnologie.
Mede dankzij Helder Theater wordt u tijdens de bijeenkomst ‘Puberbrein’ op ludieke manier geconfronteerd met wat er in het
hoofd van pubers omgaat en wat we daarvan weten.En nog belangrijker: hoe gaat u hier als ouder of opvoeder mee om?
Wijkraad De Blaak organiseert de bijeenkomst ‘Puberbrein’ voor bewoners van De Blaak op 3 november in samenwerking met
de GGD, gemeente en beide basisscholen. Zie voor meer info de flyer op de linkerpagina.

Creabeurs
Heel veel mensen maken thuis achter
de voordeur de prachtigste creatieve
werken en vaak ook heel veel ervan.
Als de eerste werken zijn opgehangen
en latere werken cadeau zijn gegeven,
is de vraag wat doe ik met de rest van
mijn hobby? Hoe leuk zou het zijn, als
je mensen ontmoet die ook die hobby
hebben, als je samen wilt gaan afspreken, als je over je creaties kan vertellen?

Jouw creaties tonen? Nu kan het. Voor
de voor het eerst te houden particulieren creabeurs op 26 november in Wijkcentrum Heyhoef te Tilburg, kun je zelf
een tafel inrichten en jouw werk daar
tonen en/of verkopen. Jouw creatie kan
zijn: quiltwerk, sieraden maken, kalligraferen, boetseren, breien en haken,
naaiwerk, borduurwerk, houtbewerkingen, pottenbakken, werken met servetten en nog veel meer.

De beurs wordt gehouden in samenwerking met Contour/De Twern.
Vooral tegen de feestdagen heb je misschien prachtige zelfgemaakte cadeautjes die je kunt verkopen.
We hopen dat je snel een tafel reserveert, je bent van harte welkom.
Genoveva Hopman info:gwmhopman@gmail.com
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Het eten is klaar.com
Zalmsalade op gegrild volkorenbrood
Zeker na een heerlijke zomervakantie
en een prima nazomer is het goed om
even wat gas terug te nemen met het
eten. Terug naar wat gezondere voeding met iets minder koolhydraten en
wat vaker verse vette vis.
Voor visrecepten struin ik vaak het internet af of sla ik mijn kookboeken er
op na. Mijn eigen kennis van vis is niet
heel groot. Wat ik wel weet is dat vis,
en met name vette vis gezond is vanwege de Omega 3-vetzuren. Die beschermen tegen hart- en vaatziekten.
Zalm is zo’n vette vis. En die is ook nog
eens goed verkrijgbaar en vrij eenvoudig op allerlei wijzen te bereiden.
Voor dit recept wordt hij gepocheerd.

Ingrediënten voor vier personen
800 ml water;
1 visbouillonblokje;
400 g zalmfilet;
1 (rode) ui;
250 g cherrytomaatjes;
1 bosje radijs;
400 g cannellinibonen (blik);
1 citroen of limoen;
75 g rucola;
1 el fijne mosterd;
20 ml witte wijnazijn;
60 ml zonnebloemolie;
4 sneetjes volkoren brood;
1/2 bosje bieslook.

Bereidning
Breng het het water bijna aan de kook
en doe daar één visbouillontablet in.
Leg hier de zalmfilet in en laat dit 12
minuten pocheren. Zorg dat het water
net onder het kookpunt blijft.
Ondertussen is er tijd genoeg om de
rest van de salade te maken. Begin met
de dressing: Meng daarvoor in een slabak het sap van een halve citroen of limoen, witte wijnazijn, mosterd, een
beetje zout en versgemalen peper.
Schenk daar, roerend met een garde,
de zonnebloemolie bij.
Pel en snijd de ui in halve ringen. Hal-

Scheiden?
maak een afspraak voor een

GRATIS GESPREK

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

www.bgadvocaten.nl
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van de citroen of limoen in partjes en
snijd de bieslook fijn.

veer de cherrytomaatjes, snijd de radijsjes in vieren en snijd de rucola grof.
Giet de cannellinibonen af en spoel
goed schoon.

Besprenkel vier sneetjes volkoren
brood met een beetje olie en bestrooi
met een beetje zout en versgemalen
peper. Verwarm een grillpan en gril het
brood in ongeveer 5 minuten aan beide
zijden goudbruin en krokant.

Roer de ui, cherrytomaatjes, radijs, cannellinibonen en de rucola door de dressing.
Snijd voor de garnering de andere helft
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Haal de zalm uit de pan en pluk deze
voorzichtig uit elkaar in grove stukken.
Het vel is eenvoudig te verwijderen.
Leg op ieder bord een gegrilde snee
brood. Verdeel de salade over het
brood. Verdeel de zalm over de salade
en bestrooi met de bieslook. Serveer er
de partjes citroen bij.

Gianotten

Eerste editie Joris Sport Tilburgse
Tenniskampioenschappen 2016.

Fors meer woningtransacties

Tilburgse tennisverenigingen hebben de handen ineengeslagen om van 3 t/m 6 november een uniek sportevenement te
initiëren: de Joris Sport Tilburgse Tenniskampioenschappen
(TTK). Vanuit de verenigingen is de wens ontstaan om elkaar
te versterken en het tennis in Tilburg meer op de kaart te zetten. Hieruit is het initiatief voor de TTK ontstaan. De verenigingen worden daarbij ondersteund door Sportbedrijf
Tilburg.

De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend
eerste halfjaar achter de rug. In de eerste zes maanden
van 2016 zijn door het kadaster 93.212 woningtransacties
geregistreerd; een stijging van 23,9% in vergelijking tot
dezelfde periode in 2015. De sterkste stijging (31,6%) doet

In de maanden voorafgaand aan de TTK worden bij de Tilburgse verenigingen de jaarlijkse Clubkampioenschappen
gehouden. Alle kampioenen per onderdeel krijgen een unieke
voucher, die hen de eer geeft om te strijden voor het Tilburgs
Kampioenschap tijdens de TTK in november. Tijdens de TTK
worden daardoor veel kampioenwaardige wedstrijden gespeeld op verschillende niveaus in enkel- en (gemengd) dubbelspel.

zich voor in Flevoland. Noord-Holland noteert met 18,4%

Tijdens de TTK wordt iedereen uitgenodigd bij Tennisclub Tilburg om hun support te tonen aan de kampioenen, zodat zij
nog fanatieker strijden voor de titel van het Tilburgs Kampioenschap. Het is ook mogelijk om het evenement te steunen
via sponsoring. Voor het hoofdsponsorschap is de TTK een
verbintenis aangegaan met Joris Sport. De commissie van de
TTK is erg blij met deze samenwerking en hoopt dat meer
bedrijven zullen volgen om hun bijdrage te leveren. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van baansponsoring. Voor meer informatie over sponsoring en de TTK kan een kijkje worden
genomen op www.tilburgsetenniskampioenschappen.nl.

met het eerste half jaar van 2015. In vergelijking met het

De deelnemende verenigingen aan de TTK zijn: Tennisclub
Tilburg (gastvereniging 2016), LTC Bijstervelden, RTV Quirijn, Were Di Tennis, TC De Rauwbraken, Tennisvereniging
Berkel-Enschot, TV Udenhout en TC ’t Zand en TC De Blaak.

€ 225.000,- tot € 250.000,-.

de kleinste stijging. De kans bestaat dat in 2016 het
niveau van het topjaar 2006 (209.767 transacties)
wordt overtroﬀen!
De gemiddelde koopsom bedraagt in het eerste halfjaar
2016 € 238.000. Dit is een stijging van 5,9% in vergelijking
gehele jaar 2015 bedraagt de stijging 3,4%.
In de Blaak staan ruim 60 woningen te koop en zijn er
afgelopen acht maanden niet meer dan 70 woningen
verkocht. Van de verkochte woning is er slecht één
verkocht onder de € 175.000,- en er zijn slechts twee
woningen verkocht boven de € 650.000,-. De meeste
transacties (13 stuks) waren in de prijsklasse van

Het aantal zoekers dat een woning zoekt in de Blaak is
toegenomen. In het bijzonder in de prijsklasse tussen de
€ 275.000,- en € 300.000,-. Tussen de € 350.000,- en
€ 525.000,- zien we ook een opleving. Vanaf de € 650.000,zakt de interesse; hiervoor zijn slechts een handvol
belangstellenden.
Makelaars die bovengemiddeld actief zijn in de wijk zijn
Peeters-Bouckaert Makelaars, Gerritse Makelaardij, Naber
Makelaars en wij van M&S Makelaars. Verkopers gaan
voor de kwaliteit van de kantoren die zijn aangesloten
NVM. Gelukkig zien we weinig suc ces bij de zelfdoeners
en/of internetmakelaars.
Overweegt u om op korte of lange termijn uw woning
te verkopen wacht dan niet te lang! Momenteel hebben
wij tal van zoekers in ons bestand die graag een woning
willen kopen in de Blaak. Wij maken graag een met u een
afspraak om de mogelijkheden te bespreken.
Tot ziens in de wijk!
Paul Mols
Piusplein 56, Tilburg
info@msmakelaars.nl
telefoon 013 5359235
www.msmakelaars.nl

Bron: Vereniging Eigen Huis, Funda en NVM.
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KINDERBOEKENWEEK bij Gianotten Mutsaers:
Feest in de Boekwinkel!
De Kinderboekenweek 2016 loopt van
woensdag 5 oktober tot en met zondag
16 oktober. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Dolf Verroen.
Floor Rieder maakt het Prentenboek
van de Kinderboekenweek. Opa's en
oma's staan centraal tijdens de Kinderboekenweek onder het motto: voor altijd jong! Gianotten Mutsaers heeft een
feestelijk programma samengesteld,
want behalve dat je een Kinderboekenweekgeschenk krijgt bij aankoop van
een kinderboek is er van alles te doen!
Bakfietsjuf
Kijk door de bril van opa of oma: Bakfietsjuf Marjo Dirks gaat collages
maken van opa’s en oma’s met behulp
van papier uit oude boeken en oude
brillen. Woensdag 5 oktober van 14.0016.00 uur, alle leeftijden
Discodip Photobooth
Voor altijd jong! Life is a circus. Kom
met je opa en/of oma naar Gianotten

Mutsaers en laat jezelf en je opa en/of
oma fotograferen als stoere vintage circusartiesten! Als gewichtheffer met een
grote snor, je opa terwijl hij door een
brandende hoepel springt of jij die als
vuurspuwer die je oma's kapsel in
brand steekt. Dit is niet te missen! Zaterdag 8 oktober 14.00-16.00 uur, alle
leeftijden

Teen live laat zien hoe het ging. Daarna
mag je zelf aan de slag met papier en
allerlei materialen om je eigen bingenbibificatie te maken. Zondag 9 oktober
van 14.00-16.00 uur, van 6 tot 10 jaar
Juffertje PLOTT
Juffertje Plott heeft zin om zinnen te verzinnen. Ze droomt ervan om een heeeeeel lang verhaal te schrijven. Zo lang,
dat het einde van het verhaal de boekenwinkel uitrolt.
“Iets met een opa en een oma. Stout of
lief? Dat weet ik nog niet. En boeken.
Heel veel boeken. Of nee, een trein. Er
moet een trein in voorkomen. En ballonen.”
Je merkt het al. Juffertje Plott heeft zoveel ideeën dat ze er warrig van wordt.
“Plott-jandorie! Ben ik weer de draad
kwijt!”

Oma op de kast
Kennen jullie Bing en Bibi? Zij hebben
ook een oma. Ze heet oma Thea en is
op z’n zachts een aparte oma te noemen. Is jullie oma altijd rustig, verstandig en voorspelbaar? Nou, oma Thea
niet. Die haalt namelijk nog wel eens
streken uit waarvan haar familie heel
erg hard moet zuchten. Net als een
tijdje terug. Toen vonden Bing en Bibi
hun oma boven op een kast. Wat ze
daar deed?

Kom je helpen?
Breng samen met Juffertje Plott het verhaal tot een slecht, grappig of goed
einde.
Ontdek welke verhalen er allemaal in
jouw hoofd verstopt zitten
Zaterdag 15 oktober van 11:00 tot
16:00, doorlopende activiteit voor alle
leeftijden

Emma Storris gaat je precies vertellen
hoe de vork in de steel zit, terwijl Jans

Alle activiteiten zijn gratis en zonder te
reserveren te bezoeken.
Het Lunchcafé van Gianotten Mutsaers
heeft tijdens de Kinderboekenweek een
speciale actie: bij de koffie wordt gratis
ranja voor de kinderen geserveerd.
Welkom in de boekwinkel!
Gianotten Mutsaers, Emmapassage 17
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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
: p. van der bijl
: h. de kort
: f. vergeer
: g. v. schooten
: j. ruijgrok(secretariaat@tcdeblaak.nl)
: m. simons
: n. de langen
: k. besems-jacobs

niers 40
weteringlaan 196

4634819
4673174
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
beeklaan 145 / meerkensloop 18
4690106
beeklaan 105
5904272
amer 20
4566490
beeklaan 107b
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 schormans vanmoorsel
: 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

Dee koffie
koffiee staat klaar
ŚƌŝƐƟĂŶŶŽĚŝŐƚŝĞĚĞƌĞĞŶǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚ
ŚƌŝƐƟĂŶŶŽĚŝŐƚŝĞĚĞƌĞĞŶǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚ
ŽŵĞĞŶƐĞĞŶŬĞĞƌďŝŶŶĞŶƚĞůŽƉĞŶĞŶ
Ž
ŵĞĞŶƐĞĞŶŬĞĞ
ĞƌďŝŶŶĞŶƚĞůŽƉĞŶĞŶ
ƚƚĞǌŝĞŶǁĂƚŚŝũĂůůĞŵĂĂůŝŶŚƵŝƐŚĞĞŌ͘Ğ
ĞǌŝĞŶǁĂƚŚŝũĂůůĞ
ĞŵĂĂůŝŶŚƵŝƐŚĞĞŌ͘Ğ
ŬŬŽĸĞƐƚĂĂƚŬůĂĂƌ͕ŐĂƐƚǀƌŝũŚĞŝĚĞŶƐĞƌǀŝĐĞ
ŽĸĞƐƚĂĂƚŬůĂĂƌƌ͕ŐĂƐƚǀƌŝũŚĞŝĚĞŶƐĞƌǀŝĐĞ
ƐƐƚĂĂƚǀŽŽƌŚĞŶǀŽŽƌŽƉ͘ŶǁŝůũĞŽǀĞƌ
ƚĂĂƚ ǀŽŽƌ ŚĞŶ ǀŽŽƌŽƉ͘ Ŷ ǁŝů ũĞ ŽǀĞƌ
ŐŐĂĂŶƚŽƚĞĞŶĂĂŶŬŽŽƉĚĂŶŬƵŶũĞĞƌŽƉ
ĂĂŶƚŽƚĞĞŶĂĂŶŬŽŽƉĚĂŶŬƵŶũĞĞƌŽƉ
ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶĚĂƚũ ĞĚĂĂƌďŝũĞĞŶŐŽĞĚĞŶ
ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶĚĂƚũĞĚĂĂƌďŝũĞĞŶŐŽĞĚĞŶ
ĞĞƌůŝũŬĂĚǀŝĞƐǀĂŶŚƌŝƐƟĂŶŽĨ:ŽƵŬũĞ
Ğ
ĞƌůŝũŬ ĂĚǀŝĞƐ ǀĂŶ ŚƌŝƐƟĂŶ ŽĨ :ŽƵŬũĞ
zzult
ult kkrijgen.
rijgen.

Christian van Sprang gaat met
‘Christian for men’ zijn eigen weg
,ĞƚǁĂƐŽƉϭϱũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϰĚĂƚŚƌŝƐƟĂŶ
,ĞƚǁĂƐŽƉϭϱũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϰĚĂƚŚƌŝƐƟĂŶ
van Sprang
Sprang herenmodezaak
herenmodezaak ‘Pullens
‘Pullens MensMensvan
ǁĞĂƌ ͕͛ŐĞǀĞƐƟŐĚĂĂŶĚĞdŝůďƵƌŐƐĞǁĞŐϵϮŝŶ
ǁĞĂƌ͕͛ŐĞǀĞƐƟŐĚĂĂŶĚĞdŝůďƵƌŐƐĞǁĞŐϵϮŝŶ
'ŽŝƌůĞ͕ŽǀĞƌŶĂŵǀĂŶ:Ž
: ŚŶĞŶDĂƌŝģƩĞWƵů'ŽŝƌůĞ͕ŽǀĞƌŶĂŵǀĂŶ:ŽŚŶĞŶDĂƌŝģƩĞWƵůůĞŶƐ͘:ŽŚŶŚĞĞŌŚƌŝŝƐƟĂŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞŚĂůĨ
ůĞŶƐ͘:ŽŚŶŚĞĞŌŚƌŝƐƟĂŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞŚĂůĨ
ũĂĂƌǁĞŐǁŝũƐŐĞŵĂĂŬƚďŝŶŶĞŶŚĞƚďĞĚƌŝũĨ͘
ũĂĂƌǁĞŐǁŝũƐŐĞŵĂĂŬƚďŝŶŶĞŶŚĞƚďĞĚƌŝũĨ͘
sĂŶĂĨ ũƵůŝ ϮϬϭϰ ƐƚŽŶĚ ŚƌŝƐƟĂŶ ŽƉ ĞŝŐĞŶ
sĂŶĂĨũƵůŝϮϬϭϰƐƚŽŶĚŚƌŝƐƟĂŶŽƉĞŝŐĞŶ
ďĞŶĞŶĞŶŶĂŵŚŝũǌŝũŶ
ŶƌĞĐŚƚĞƌŚĂŶĚ:ŽƵŬũĞ
ďĞŶĞŶĞŶŶĂŵŚŝũǌŝũŶƌĞĐŚƚĞƌŚĂŶĚ:ŽƵŬũĞ
ŝŶ ĚŝĞŶƐƚ͘ ^ĂŵĞŶ ŚĞď
Ğ ďĞŶ ǌĞ ůĂŶŐǌĂŵĞƌŝŶĚŝĞŶƐƚ͘^ĂŵĞŶŚĞďďĞŶǌĞůĂŶŐǌĂŵĞƌhand wat
wat dingen
dingen veranderd,
veranderd, namen
namen nieunieuhand
ǁĞŵĞƌŬĞŶŝŶĚĞĐŽůůĞĐƟĞŽƉ͕ŵĂĂƌƐƚŽŽƚǁĞŵĞƌŬĞŶŝŶĚĞĐŽůůĞĐƟĞŽƉ͕ŵĂĂƌƐƚŽŽƚƚĞŶ ŽŽŬ ŵĞƌŬ
ŬĞŶ ĂĨ͘ Ğ ŚĞď
ďďĞŶ ĚĂĂƌ ĞĞŶ
ƚĞŶŽŽŬŵĞƌŬĞŶĂĨ͘ĞŚĞďďĞŶĚĂĂƌĞĞŶ
ďĞĞƚũĞŚƵŶǁĞŐŝŶŐĞǌŽĐŚƚ͘͞EƵ͕ƌƵŝŵϮ͕ϱ
ďĞĞƚũĞŚƵŶǁĞŐŝŶŐĞǌŽĐŚƚ͘͞EƵ͕ƌƵŝŵϮ͕ϱ
ũĂĂƌůĂƚĞƌ͕ŵĞƌŬĞŶǁĞĚĂƚǁĞŽŶǌĞĐŽůůĞĐũĂĂƌůĂƚĞƌ͕ŵĞƌŬĞŶǁĞĚĂƚǁĞŽŶǌĞĐŽůůĞĐƟĞŐŽĞĚŽƉŽƌĚĞŚĞďď
ďĞŶ͕͟
͕ĂůĚƵƐŚƌŝƐƟĂŶ͘
ƟĞŐŽĞĚŽƉŽƌĚĞŚĞďďĞŶ͕͟ĂůĚƵƐŚƌŝƐƟĂŶ͘
͞tĞŚĞďďĞŶĞĞŶůĞƵŬĞŵŝǆ͕ǌŽǁĞůǀŽŽƌĚĞ
͞tĞŚĞďďĞŶĞĞŶůĞƵŬĞŵŝǆ͕ǌŽǁĞůǀŽŽƌĚĞ
ŬůĂƐƐŝĞŬĞƌĞŬůĂŶƚ͕ĚŝĞǌŝĐŚǁĞůŐƌĂĂŐŵŽŬůĂƐƐŝĞŬĞƌĞŬůĂŶƚ͕ĚŝĞǌŝĐŚǁĞůŐƌĂĂŐŵŽĚŝƐĐŚ ǁŝů ŬůĞĚĞŶ͕ ĂůƐ
Ɛ ǀŽŽƌ ĚĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ͕
ĚŝƐĐŚǁŝůŬůĞĚĞŶ͕ĂůƐǀŽŽƌĚĞũŽŶŐĞƌĞŶ͕
ŵĂŶŶĞŶǀĂŶŵŝũŶĞŝŐĞŶůĞĞŌŝũĚ;ϯϭũĂĂƌͿ
ŵĂŶŶĞŶǀĂŶŵŝũŶĞŝŐĞŶůĞĞŌŝũĚ;ϯϭũĂĂƌͿ
ĞŶĞǀĞŶƚƵĞĞůŶŽŐũŽŶ
ŶŐĞƌ͘tĞǁŝůůĞŶŚŝĞƌĞŶĞǀĞŶƚƵĞĞůŶŽŐũŽŶŐĞƌ͘tĞǁŝůůĞŶŚŝĞƌenige her
enm
modezaak in Goirle op
mee als enige
herenmodezaak
dit niveau
niveau onze
onze klantenkring
klantenkring de
de komende
komende
dit
ũĂƌĞŶ ǀĞƌďƌĞĚĞŶ͘ tĞ ǁŝůůĞŶ ĚĞ ŵĞŶƐĞŶ
ũĂƌĞŶǀĞƌďƌĞĚĞŶ͘tĞǁŝůůĞŶĚĞŵĞŶƐĞŶ
ƉƌŝŬŬĞůĞŶŽŵŚŝĞƌďŝŶ
ŶŶĞŶƚĞƐƚĂƉƉĞŶ͘,Ğƚ
ƉƌŝŬŬĞůĞŶŽŵŚŝĞƌďŝŶŶĞŶƚĞƐƚĂƉƉĞŶ͘,Ğƚ
niet meer
meer de wink
kel v
an rruim
uim 2,5 jaar
is niet
winkel
van
ŐĞůĞĚĞŶ͘tĞǁŝůůĞŶůĂ
ů ƚĞŶǌŝĞŶĚĂƚǁĞĚĞ
ŐĞůĞĚĞŶ͘tĞǁŝůůĞŶůĂƚĞŶǌŝĞŶĚĂƚǁĞĚĞ
ĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶĚĞďŽ
ŽĞůŇŝŶŬŽƉŐĞĨƌŝƐƚŚĞďĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶĚĞďŽĞůŇŝŶŬŽƉŐĞĨƌŝƐƚŚĞďďĞŶĞŶĚĂĂƌŚŽŽƌƚŽŽŬĞĞŶŶŝĞƵǁĞŶĂĂŵ
ďĞŶĞŶĚĂĂƌŚŽŽƌƚŽŽŬĞĞŶŶŝĞƵǁĞŶĂĂŵ
ďŝũ͗ǀĂŶĂĨŚĞĚĞŶŐĞĞŶ͚WƵůůĞŶƐDĞŶƐǁĞĂƌ ͛
ďŝũ͗ǀĂŶĂĨŚĞĚĞŶŐĞĞŶ͚WƵůůĞŶƐDĞŶƐǁĞĂƌ͛
ŵĞĞƌŵĂĂƌ͚ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌŵĞŶ͕͛ĞĞŶŶĂĂŵ
ŵĞĞƌŵĂĂƌ͚ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌŵĞŶ͕͛ĞĞŶŶĂĂŵ
ĚŝĞŵĞĞƌƉĂƐƚďŝũŽŶƐŚƵŝĚŝŐŝŵĂŐŽ͘͟
ĚŝĞŵĞĞƌƉĂƐƚďŝũŽŶƐŚƵŝĚŝŐŝŵĂŐŽ͘͟

COLLECTI E FLINK
FLI N K U
ITGEBREI D
COLLECTIE
UITGEBREID
vaste klanten
klanten zijn uit
eraard ook nu nog
De vaste
uiteraard
ƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌĚĂŶǁĞůŬŽŵ͘
Ž EŽŐĂůƟũĚŚĞďďĞŶ
ƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌĚĂŶǁĞůŬŽŵ͘EŽŐĂůƟũĚŚĞďďĞŶ
ŚƌŝƐƟĂŶ ĞŶ :ŽƵŬũĞ ǀŽŽƌ ŚĞŶ ĚĞ ďĞŬĞŶĚĞ
ŚƌŝƐƟĂŶĞŶ:ŽƵŬũĞǀŽŽƌŚĞŶĚĞďĞŬĞŶĚĞ
ŵĞƌŬĞŶŝŶŚƵŝƐ͕ǌŽĂůƐKůǇŵƉ͕WŝĞƌƌĞĂƌĚŝŶ͕
ŵĞƌŬĞŶŝŶŚƵŝƐ͕ǌŽĂůƐKůǇŵƉ͕WŝĞƌƌĞĂƌĚŝŶ͕
sĂŶŐƵĂƌĚ͕ůƵĞ/ŶĚƵƐƚƌ
ƚ Ǉ͕^ƚĂƚĞŽĨƌƚ͕'ĂƌsĂŶŐƵĂƌĚ͕ůƵĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ͕^ƚĂƚĞŽĨƌƚ͕'ĂƌĚĞƵƌƌ͕ŝůƚŽŶĞŶĂƌů'ƌƌŽƐƐ͘
ĚĞƵƌ͕ŝůƚŽŶĞŶĂƌů'ƌŽƐƐ͘
DĂĂƌĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌƌĞŶŚĞďďĞŶǌĞŽŽŬĞĞŶ
DĂĂƌĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶŚĞďďĞŶǌĞŽŽŬĞĞŶ
ĂĂŶƚĂůŶŝĞƵǁĞũŽŶŐĞŵĞƌŬĞŶĂĂŶŚĞƚĂƐƐŽƌĂĂŶƚĂůŶŝĞƵǁĞũŽŶŐĞŵĞƌŬĞŶĂĂŶŚĞƚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚǌŽĂůƐ
Ž 'ĞŶƟůƵŽŵŽǀŽŽƌ
ƟŵĞŶƚƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚǌŽĂůƐ'ĞŶƟůƵŽŵŽǀŽŽƌ
ŵĂŶŶĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǀĞƌĮũŶĚĞ ƐŵĂĂŬ͕ :ĂŐŐǇ͕
ŵĂŶŶĞŶŵĞƚĞĞŶǀĞƌĮũŶĚĞƐŵĂĂŬ͕:ĂŐŐǇ͕
ĚĞ ϱ ƉŽĐŬĞƚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƐƚ Ƶŝƚ /ƚĂůŝģ͕ ĞŶ EĂƉĂĚĞϱƉŽĐŬĞƚƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƵŝƚ/ƚĂůŝģ͕ĞŶEĂƉĂƉŝũƌŝ͕ŚĞƚŵĞƌŬǀŽŽƌĞĐŚ
Ğ ƚĞĂǀŽŶƚƵƌŝĞƌƐĚŝĞ
Ɖŝũƌŝ͕ŚĞƚŵĞƌŬǀŽŽƌĞĐŚƚĞĂǀŽŶƚƵƌŝĞƌƐĚŝĞ
ŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶŚĞƚůĞǀĞŶĞŶĚĂƚŐƌĂĂŐŝŶƐƟũů
ŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶŚĞƚůĞǀĞŶĞŶĚĂƚŐƌĂĂŐŝŶƐƟũů
ĚŽĞŶ͘ŶǀĂŶĂĨĚŝƚŶĂũĂĂƌǌĂůũĞďŝũ͚ŚƌŝƐƟĚŽĞŶ͘ŶǀĂŶĂĨĚŝƚŶĂũĂĂƌǌĂůũĞďŝũ͚ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌŵĞŶ͛ŽŽŬŬůĞĚŝŶ
ŶŐĂĂŶƚƌĞīĞŶǀĂŶŚĞƚ
ĂŶĨŽƌŵĞŶ͛ŽŽŬŬůĞĚŝŶŐĂĂŶƚƌĞīĞŶǀĂŶŚĞƚ

ŚĞ ƚ ŵƐƚĞƌĚĂŵƐĞ
ŵƐ ƚ ĞƌĚĂŵƐĞ ŽŶĚĞƌďƌŽĞŬĞŶŵĞƌŬ
ŽŶ
ŶĚĞƌďƌŽĞŬĞŶŵĞƌŬ
ŚĞƚ
ǀŽŽƌŵĂŶŶĞŶŵĞƚŬĂƌĂŬ
Ă ƚĞƌƌ͕ǌŽĂůƐĚŝƚŵĞƌŬ
ǀŽŽƌŵĂŶŶĞŶŵĞƚŬĂƌĂŬƚĞƌ͕ǌŽĂůƐĚŝƚŵĞƌŬ
ǌŝĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌƚ͘ĞǌĞďŽǆĞƌƐŚŽƌƚƐǀĂůůĞŶ
ǌŝĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌƚ͘ĞǌĞďŽǆĞƌƐŚŽƌƚƐǀĂůůĞŶ
ŽƉĚŽŽƌŚƵŶŽĞƌͲ,ŽůůĂŶĚƐĞŶĂŵĞŶĞŶŽƌŝŽƉĚŽŽƌŚƵŶŽĞƌͲ,ŽůůĂŶĚƐĞŶĂŵĞŶĞŶŽƌŝŐŝŶĞůĞ ŽŶƚǁĞƌƉĞŶ͘ Ğ
Ğ ŵŽĚĞůůĞŶ Ƶŝƚ ŚƵŶ
ŐŝŶĞůĞŽŶƚǁĞƌƉĞŶ͘ĞŵŽĚĞůůĞŶƵŝƚŚƵŶ
ĐŽůůĞĐƟĞƐǌŝũŶŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶϵϱйďŝŽůŽŐŝƐĐŚ
ĐŽůůĞĐƟĞƐǌŝũŶŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶϵϱйďŝŽůŽŐŝƐĐŚ
ŬĂƚŽĞŶ ĞŶ ϱй ĞůĂƐƚŚĂŶ
Ŷ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ǌĞ ŽŽŬ
ŬĂƚŽĞŶĞŶϱйĞůĂƐƚŚĂŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌǌĞŽŽŬ
ŶŽŐ ĞĞŶƐ ŚĞĞů ůĞŬŬĞƌ ǌŝƩ
ǌ ĞŶ͘ KŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞ
ŶŽŐĞĞŶƐŚĞĞůůĞŬŬĞƌǌŝƩĞŶ͘KŽŬǀŽŽƌĚĞ
ĂƌĚƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͕DŝŶŝǁĂůůĞ
Ă ƚƐĞŶ^ůŝŵǁĂůůĞƚƐ
ĂƌĚƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͕DŝŶŝǁĂůůĞƚƐĞŶ^ůŝŵǁĂůůĞƚƐ
ǀĂŶ^ĞĐƌŝĚďĞŶũĞďŝũŚ
ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌŵĞŶĂĂŶ
ǀĂŶ^ĞĐƌŝĚďĞŶũĞďŝũŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌŵĞŶĂĂŶ
ŚĞƚũƵŝƐƚĞĂĚƌĞƐ͘
ŚĞƚũƵŝƐƚĞĂĚƌĞƐ͘

SP
PA ARSYSTEEM E
N
SPAARSYSTEEM
EN
KLANTS
SYSTEEM
KLANTSYSTEEM
^ŝŶĚƐǀŽƌŝŐƐĞŝǌŽĞŶŚĂŶ
ŶƚĞĞƌƚ͚ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌ
^ŝŶĚƐǀŽƌŝŐƐĞŝǌŽĞŶŚĂŶƚĞĞƌƚ͚ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌ
ŵĞŶ͛ ŽŽŬ ĞĞŶ ƐƉĂĂƌƐǇƐƚĞĞŵ͕ ǁĂĂƌďŝũ ĚĞ
ŵĞŶ͛ŽŽŬĞĞŶƐƉĂĂƌƐǇƐƚĞĞŵ͕ǁĂĂƌďŝũĚĞ
ŬůĂŶƚĞŶ ďŝũ ŚƵŶ ĂĂŶŬŽŽƉ ƐƉĂƌĞŶ͘ /ĞĚĞƌĞ
ŬůĂŶƚĞŶďŝũŚƵŶĂĂŶŬŽŽƉƐƉĂƌĞŶ͘/ĞĚĞƌĞ
ĞƵƌŽŐĞĞŌĞĞŶƉƵŶƚ͘ŝŝũϭϬϬϬƉƵŶƚĞŶŬƌŝũŐƚ
ĞƵƌŽŐĞĞŌĞĞŶƉƵŶƚ͘ŝũϭϬϬϬƉƵŶƚĞŶŬƌŝũŐƚ
ĚĞŬůĂŶƚĞĞŶƚĞŐŽĞĚďŽ
ŽŶǀĂŶϭϬϬĞƵƌŽ͕ĚŝĞ
ĚĞŬůĂŶƚĞĞŶƚĞŐŽĞĚďŽŶǀĂŶϭϬϬĞƵƌŽ͕ĚŝĞ
ĞĞŶŚĂůĨũĂĂƌŐĞůĚŝŐŝƐ͘dƌŽƵǁĞŬůĂŶƚĞŶǁŽƌĞĞŶŚĂůĨũĂĂƌŐĞůĚŝŐŝƐ͘dƌŽƵǁĞŬůĂŶƚĞŶǁŽƌĚĞŶĚƵƐǌŽďĞůŽŽŶĚĞŶŬƌŝũŐĞŶĚƵƐŝŶĚŝƌĞĐƚ
ĚĞŶĚƵƐǌŽďĞůŽŽŶĚĞŶŬƌŝũŐĞŶĚƵƐŝŶĚŝƌĞĐƚ
ŵŽĚŝƐĐĐŚĞĞŶƐƉĞĞůƐĞĂǀĂůůĂƌŽEĂƉŽ
Žůŝ͘Ŷ ϭϬйŬŽƌƟŶŐŽƉŚƵŶĂĂŶŬŽƉĞŶ͘
ŵŽĚŝƐĐŚĞĞŶƐƉĞĞůƐĞĂǀĂůůĂƌŽEĂƉŽůŝ͘Ŷ
ϭϬйŬŽƌƟŶŐŽƉŚƵŶĂĂŶ
ŶŬŽƉĞŶ͘
ǀŽůŐĞŶĚũĂĂƌǌŽŵĞƌǌĂůďŽǀĞŶĚŝĞŶŚĞƚũŽŶ- EĂĂƐƚŚĞƚƐƉĂĂƌƐǇƐƚĞĞŵŝƐĞƌŽŽŬŶŽŐĞĞŶ
ǀŽůŐĞŶĚũĂĂƌǌŽŵĞƌǌĂůďŽǀĞŶĚŝĞŶŚĞƚũŽŶE ƚŚĞƚƐƉĂĂƌƐǇƐƚĞĞŵ
EĂĂƐ
ŵŝƐĞƌŽŽŬŶŽŐĞĞŶ
ŐĞĞŶƚƌĞŶĚǇdŚĞ'ŽŽĚWĞŽƉůĞŚĞƚĂůďƌ
ď ĞĚĞ ŬůĂŶƚƐǇƐƚĞĞŵ͘,ŝĞƌŝŶǁŽƌĚĞŶĚĞŵĂƚĞŶĞŶ
ŐĞĞŶƚƌĞŶĚǇdŚĞ'ŽŽĚWĞŽƉůĞŚĞƚĂůďƌĞĚĞ
ŬůĂŶƚƐǇƐƚĞĞŵ͘,ŝĞƌŝŶǁŽƌĚĞŶĚĞŵĂƚĞŶĞŶ
ĂƐƐŽƌƟ
ƟŵĞŶƚŬŽŵĞŶǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘DĞƚĚĞǌĞ ĂĂŶŬŽƉĞŶďŝũŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
ĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚŬŽŵĞŶǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘DĞƚĚĞǌĞ
ĂĂŶŬŽƉĞŶďŝũŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
Ŷ
ŶŝĞƵǁĞŵĞƌŬĞŶǁŝůůĞŶŚƌŝƐƟĂŶĞŶ:ŽƵŬ
Ž ũĞ
ŶŝĞƵǁĞŵĞƌŬĞŶǁŝůůĞŶŚƌŝƐƟĂŶĞŶ:ŽƵŬũĞ
ŽŽŬĚĞ
ĞũŽŶŐĞƌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚŵĂ- OOK V
ŽŽŬĚĞũŽŶŐĞƌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚŵĂOOR DE ZAKELIJKE
ZAKE
AKELIJKE
VOOR
ŬĞŶŽŵ
ŵĞĞŶƐďŝŶŶĞŶƚĞůŽƉĞŶďŝũ͚ŚƌŝƐ
ŝ ƟĂŶ MARKT
ŬĞŶŽŵĞĞŶƐďŝŶŶĞŶƚĞůŽƉĞŶďŝũ͚ŚƌŝƐƟĂŶ
M ARKT
ĨŽƌŵĞŶ͛͘,ĞƚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚǀĂŶ͚ŚƌŝƐƟĂ
ĂŶĨŽƌ ŚƌŝƐƟĂŶŝƐŽŽŬĂĐƟĞĨŽƉĚĞǌĂŬĞůŝũŬĞŵĂƌŬƚ͕
ĨŽƌŵĞŶ͛͘,ĞƚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚǀĂŶ͚ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌ
ŚƌŝƐƟĂŶŝƐŽŽŬĂĐƟĞĨŽƉ
ƉĚĞǌĂŬĞůŝũŬĞŵĂƌŬƚ͕
ŵĞŶ͛ďĞ
ď ǁĞĞŐƚǌŝĐŚŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶƚŽƚŵŝĚ- ǌŽŚĞĞŌŚŝũDŽǌĞƐ͕ĂƐĂĚŝZĞŶǌŽ͕ŚĞƚďĂƌŵĞŶ͛ďĞǁĞĞŐƚǌŝĐŚŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶƚŽƚŵŝĚǌŽŚĞĞŌŚŝũDŽǌĞƐ͕ĂƐƐĂĚŝZĞŶǌŽ͕ŚĞƚďĂƌĚĞŶͲŚŽŐĞƉƌŝũƐƐĞŐŵĞŶƚ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽǀĞƌ- ƉĞƌƐŽŶĞĞůǀĂŶsKĞŶ,ŽƌĞƐĐĂ^ŵƵůĚĞƌƐ
ĚĞŶͲŚŽŐĞƉƌŝũƐƐĞŐŵĞŶƚ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽǀĞƌƉĞƌƐŽŶĞĞůǀĂŶsKĞŶ,ŽƌĞƐĐĂ^ŵƵůĚĞƌƐ
ŚĞŵĚĞ
ĞŶǀĂŶΦϱϵ͕ϵϱƚŽƚΦϭϭϵ͕ϵϱĞŶďƌŽĞ
Ž ŬĞŶ ĂůǀĂŶďĞĚƌŝũĨƐŬůĞĚŝŶŐǀŽŽƌǌŝĞŶ͘DĞƚŶĂŵĞ
ŚĞŵĚĞŶǀĂŶΦϱϵ͕ϵϱƚŽƚΦϭϭϵ͕ϵϱĞŶďƌŽĞŬĞŶ
ĂůǀĂŶďĞĚƌŝũĨƐŬůĞĚŝŶŐǀŽŽƌǌŝĞŶ͘DĞƚŶĂŵĞ
ǀĂŶΦϴϵ͕ϵϱƚŽƚΦϭϱϵ͕ϵϱ͘
ǀĂŶΦϴϵ͕ϵϱƚŽƚΦϭϱϵ͕ϵϱ͘
ǀŽŽƌĚĞǌĂŬĞůŝũŬĞŵĂƌŬƚŝƐŚĞƚŽŽŬŵŽŐĞůŝũŬ
ǀŽŽƌĚĞǌĂŬĞůŝũŬĞŵĂƌŬƚŝƐŚĞƚŽŽŬŵŽŐĞůŝũŬ
dĞƌǁŝũůŶƵĚĞŶĂũĂĂƌƐĐŽůůĞĐƟĞŝŶĚĞǁŝ
ǁ ŶŬĞů ŽŵďƵŝƚĞŶĚĞƌĞŐƵůŝĞƌĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶĞĞŶ
dĞƌǁŝũůŶƵĚĞŶĂũĂĂƌƐĐŽůůĞĐƟĞŝŶĚĞǁŝŶŬĞů
ŽŵďƵŝƚ
ď ŝƚĞŶĚĞ
Ě ƌĞŐƵůŝĞ
ůŝ ƌĞŽƉĞŶŝŶŐ
ŝ ƐƟũĚĞ
ƟũĚ ŶĞĞŶ
ŚĂŶŐƚ͕ ŝƐ ĚĞ ǌŽŵĞƌĐŽůůĞĐƟĞ Ăů ǁĞĞƌ ŝŶŐĞ- ĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞŵĂŬĞŶ͘
ŚĂŶŐƚ͕ŝƐĚĞǌŽŵĞƌĐŽůůĞĐƟĞĂůǁĞĞƌŝŶŐĞĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞŵĂŬĞŶ͘
ŬŽĐŚƚĞŶŐĂĂƚŚƌŝƐƟĂŶŝŶŶŽǀĞŵďĞƌĂůǁĞĞƌ
ŬŽĐŚƚĞŶŐĂĂƚŚƌŝƐƟĂŶŝŶŶŽǀĞŵďĞƌĂůǁĞĞƌ
ĂĨƐƉƌĂŬŬĞŶŵĂŬĞŶǀŽŽƌǀŽůŐĞŶĚũĂĂƌǁŝŶƚĞƌ͘ OPENINGSTIJDEN
ĂĨƐƉƌĂŬĞŶŵĂŬĞŶǀŽŽƌǀŽůŐĞŶĚũĂĂƌǁŝŶƚĞƌ͘
OPEN I NGSTIJDEN
Ğ ĐŽůůĞĐƟĞ ƐƚĞůƚ ŚƌŝƐƟĂŶ ƐƚĞĞĚƐ ƐĂ
ĂŵĞŶ ĞŚƵŝĚŝŐĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶǌŝũŶ͗ŵĂĂŶĚĂŐ
ĞĐŽůůĞĐƟĞƐƚĞůƚŚƌŝƐƟĂŶƐƚĞĞĚƐƐĂŵĞŶ
Ğ ŚƵŝĚŝŐĞ ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũũĚĞŶ ǌŝũŶ͗ ŵĂĂŶĚĂŐ
ŵĞƚ :Ž
ŽƵŬũĞ͘ ͞tĂŶƚ ĞĞŶ ǀƌŽƵǁĞůŝũŬ ŽŽŐ ŝƐ ǀĂŶϭϯ͘ϬϬƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵƵƌ͖ĚŝŶƐĚĂŐƚŽƚĞŶŵĞƚ
ŵĞƚ:ŽƵŬũĞ͘͞tĂŶƚĞĞŶǀƌŽƵǁĞůŝũŬŽŽŐŝƐ
ǀĂŶϭϯ͘ϬϬƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵƵƌ͖
ƌ ĚŝŶƐĚĂŐƚŽƚĞŶŵĞƚ
ŚŝĞƌďŝũŽŽŬĞƌŐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕͟ĂůĚƵƐŚƌŝƐƐƟĂŶ͘ ǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϵ͘ϯϬƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵƵƌĞŶǌĂƚĞƌĚĂŐ
ŚŝĞƌďŝũŽŽŬĞƌŐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕͟ĂůĚƵƐŚƌŝƐƟĂŶ͘
ǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϵ͘ϯϬƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵƵƌĞŶǌĂƚĞƌĚĂŐ

CCESSOI RES
OOK A
ACCESSOIRES
^ƚĂƉũĞ
ĞďŝŶŶĞŶďŝũ͚ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌŵĞŶ͛ĚĂŶ
^ƚĂƉũĞďŝŶŶĞŶďŝũ͚ŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌŵĞŶ͛ĚĂŶ
ƚƌĞĨ ũĞ ŽŽŬ ĂůůĞƌůĞŝ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ ĂĂŶ͕ ǌŽĂůƐ
ƚƌĞĨũĞŽŽŬĂůůĞƌůĞŝĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐĂĂŶ͕ǌŽĂůƐ
ƌŝĞŵĞŶ͕
Ŷ &ĂůŬĞƐŽŬŬĞŶĞŶůĂŶZĞĚŽŶ
ŶĚĞƌƌŝĞŵĞŶ͕&ĂůŬĞƐŽŬŬĞŶĞŶůĂŶZĞĚŽŶĚĞƌƐŚŝƌƚƐŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉĂƐǀŽƌŵĞŶĞŶŬǁĂůŝƐŚŝƌƚƐŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉĂƐǀŽƌŵĞŶĞŶŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶ͘ŶǌĞŬĞƌŵŽŐĞŶŶŝĞƚĚĞďŽǆĞƌƐŚŽƌƚƐ
ƚĞŝƚĞŶ͘ŶǌĞŬĞƌŵŽŐĞŶŶŝĞƚĚĞďŽǆĞƌƐŚŽƌƚƐ
ǀĞƌŐĞƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ǀĂŶ ͲĚĂŵ hŶĚĞƌǁĞĂƌƌ͕
ǀĞƌŐĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶǀĂŶͲĚĂŵhŶĚĞƌǁĞĂƌ͕

ǀĂŶϵ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌƌ͘
ǀĂŶϵ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ͘
ƌŝƐǀŽŽƌĞŶĂĐŚƚĞƌĚĞ
ĞǁŝŶŬĞůǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ƌŝƐǀŽŽƌĞŶĂĐŚƚĞƌĚĞǁŝŶŬĞůǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ĞŶŐƌĂƟƐƉĂƌŬĞĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͕ĞƌŐŵĂŬŬĞĞŶŐƌĂƟƐƉĂƌŬĞĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͕ĞƌŐŵĂŬŬĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞŵĞŶƐĞŶƵŝƚ'ŽŝƌůĞĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ
ůŝũŬǀŽŽƌĚĞŵĞŶƐĞŶƵŝƚ'ŽŝƌůĞĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ
Ěŝ  ŶŝĞ
ĚŝĞ
ŝ ƚ ŚĞ
Ś ƚ ĐĞŶƚƌƵŵ
ƚ
 ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƚĂĚ
Ě ǁŝůůĞ
ŝůů Ŷ
ĚŝĞŶŝĞƚŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶĞĞŶƐƚĂĚǁŝůůĞŶ
ŽƉǌŽĞŬĞŶ͘
ŽƉǌŽĞŬĞŶ͘

:W

dŝůďƵƌŐƐĞǁĞŐϵϮͲ'ŽŝƌůĞͲƚĞů͘ϬϭϯͲϱϰϳϬϳϭϱͲǁǁǁ͘ĐŚƌŝƐƟĂŶĨŽƌŵĞŶ͘Ŷů
dŝůďƵƌ
ŐƐĞǁĞŐϵϮͲ'ŽŝŝƌůĞͲƚĞů͘ϬϭϯͲϱϰϳϬϳϭϱͲǁǁǁ͘ĐŚƌŝƐƟĂŶ
Ɵ ĨŽƌŵĞŶ͘Ŷů

