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voorwoord
Er zijn op Facebook heel wat groepen die voor, door en over de Blaak zijn. Natuurlijk @deblaak met bijna 1200 volgers. Maar
daarnaast zijn er ook pagina’s voor specifieke evenementen: De Blaakrun, De garagesale en Uiteraard KVW. Een andere
groep die misschien ook voor u interessant is, is de pagina Buurtpreventie de Blaak. Deze groep heeft inmiddels ook bijna
1000 leden. Op deze pagina vind u naast tips voor uw en onze veiligheid ook actuele situaties die zich binnen de wijk voordoen. Voordeel van de pagina is dat u zelf mee kan praten over dingen die zich in de wijk afspelen. Zo is het voor u, maar
ook voor wijkraad, gemeente en politie inzichtelijk wat er leeft binnen de Blaak.
Op dit moment loopt er onder andere een discussie over het parkeren op onder andere de Beeklaan. Wel of niet met twee
wielen op de stoep (dit mag niet en wordt bekeurd terwijl het mogelijk de verkeersveiligheid vergroot), 30 of 50 km per uur op
de rondweg? Het parkeren van medewerkers van nabijgelegen bedrijven. Etc. Dat belangen botsen is duidelijk. Hoe zit het
bijvoorbeeld met die rolstoeler op het trottoir? Is 50 bij de school niet te hard? Ook een mening? Laat hem horen maar behandel elkaar, ook op social media te allen tijde met respect voor elkaar en elkaars mening!
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.

Buurtpreventie de Blaak
U hebt ze ongetwijfeld al zien lopen in
de oranje hesjes en jassen; de vrijwilligers van buurtpreventie de Blaak.
Naar aanleiding van het Mobiele Media
Lab van de politie op 10 maart jl. en een
voorlichtingsavond door de wijkagenten
op 10 april jl. hebben zich uiteindelijk
23 personen aangemeld als vrijwilliger
voor de buurtpreventiegroep. Buurtbewoners zorgen, in samenwerking met
politie en gemeente zelf voor een veiligere wijk.
Deze vrijwilligers hebben een verplichte
trainingsavond gevolgd op 15 mei jl.
Deze avond is als leerzaam en zinvol
ervaren.
De eerste keer lopen is altijd spannend,
vandaar dat er twee vrijwilligers vanuit
de Reeshof de eerste keer hebben
meegelopen. Ook hier is veel geleerd in

de praktijk en de meeste hebben hier
goede tips opgedaan.
Alle vrijwilligers communiceren via een
groep WhatsApp. Als een lid van het
team zin heeft om te lopen dan wordt dit
via de WhatsApp aangegeven. De andere leden kunnen aangeven of ze willen aansluiten. Via de App wordt de tijd
en plaats van samenkomst besproken,
dit kan dus zowel overdag als ‘s
avonds zijn. Af en toe wordt er ook ‘s
nachts gelopen. Overdag en ‘s avonds
minimaal met zijn tweeën en ‘s nachts
met minimaal vier personen. Als er
leden zijn die willen fietsen dan kan dit
ook. Dit wordt ook weer in de WhatsApp
aangegeven. Alles geschiedt op vrijwillige basis.
De vrijwilligers zijn de ogen en oren van
onze wijk. Verdachte situaties kunnen

meteen gemeld worden aan de operationele commandant van de politie, waardoor de heterdaad kracht van de politie
omhoog gaat. Het feit dat de vrijwilligers
zichtbaar op straat aanwezig zijn schrikt
inbrekers en vandalen af.
Om onze wijk nog veiliger te maken zijn
we op zoek naar vrijwilligers om het huidige team te versterken . Hoe meer vrijwilligers er zijn des te meer er gelopen
of gefietst kan worden.
Informatie betreffende de wijkpreventie
kan ingewonnen worden bij een van de
twee coördinatoren:
Martin Storm martin.storm@ziggo.nl
Kees Dekker keesdekker@home.nl
Aanmelden kan bij:
Yvonne Simons van de gemeente Tilburg afdeling Veiligheid en Wijken
Yvonne.simons@tilburg.nl

Muzikale Happening
Wijkcentrum De Back
Het Activiteitennetwerk voor Senioren
Zorgvlied-De Blaak organiseert op zondag 4 november 2018 een Muzikale
Happening in wijkcentrum De Back. Het
activiteitennetwerk is een organisatie
die zich inzet voor ouderen in de wijk.
Voor wie?
De Muzikale Happening is bedoeld voor
alle senioren uit Zorgvlied en De Blaak.
Dus ook voor wijkbewoners voor wie
het om verschillende redenen niet vanzelfsprekend is dat ze aan allerlei activiteiten deelnemen. Kinderen en familie
wonen bijvoorbeeld ver weg, misschien
heeft men een levenspartner verloren of
is men met het klimmen der jaren wat
minder mobiel geworden.
Het programma

De organisatie heeft een feestelijk programma samengesteld. De middag begint om 14:00 uur en duurt tot ongeveer
18:00 uur. De gasten krijgen een afwisselend muzikaal programma aangeboden en de middag wordt afgesloten met
een gezamenlijke warme maaltijd. Vrijwilligers van Activiteitennetwerk Senioren Zorgvlied – De Blaak zorgen voor
een warm welkom. Hierdoor zult u zich
op deze bijzondere middag meteen
‘thuis’ voelen!
Kosten Muzikale Happening
De deelnemers bijdrage is €5,- p.p.
Kaartverkoop (noteer alvast in uw
agenda)
Dinsdagochtend 9 oktober 2018, van
10:15 uur tot 11:30 uur.
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De kaarten zijn te koop op de volgende
adressen: Hofstede De Blaak, Dussenpad 1-3 Tilburg en Wijkcentrum De
Back, Schout Backstraat 33 Tilburg.
Nadere informatie te verkrijgen bij:
Nelly van der Bijl – de Lau
e-mail: nellydelau@hotmail.com
telefoon: 013-4673174 of 06-42575760

Kennismaken bij de Vriendschapsbank
Komt u ook een keer kennis maken?
De inloop van de Vriendschapsbank de
Blaak is niet meer in het sportcafe,
maar voortaan in hotel Ibis, Doctor Hub
van Doorneweg 105.
We zijn 30 mei gestart bij Ibis en zijn
heel hartelijk welkom geheten.
Onze bezoekers zijn razend enthousiast
en we zien het aantal ook weer groeien.
In het restaurant zijn leuke zitruimtes en
er is de mogelijkheid buiten op het terras te zitten. Heel fijn natuurlijk in deze
heerlijke warme zomer.
Mocht u zin hebben om eens een keer
kennis te maken met de Vriendschapsbank, dan bent u vanaf woensdag 22
augustus tussen 10.00 en 12.00 uur
weer van harte welkom bij de inloop.
Voor meer informatie kunt u ook contact
opnemen met Annemarie Vermeulen
tel:06-45133696.
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A smile on your face
Guust KMW
Een lach op je gezicht zou ik graag
zien. Het lukt mij maar niet om die lach
voor elkaar te krijgen.
Daar moet je dan wat voor doen, of liever gezegd, minder voor doen. Maar het
lukt mij niet.
30 Km. per uur, het lukt mij niet. Ik
vraag mij dan ook iedere keer af,
waarom 30 km? Ja, het is een woonwijk. Maar er zijn ook fatsoensnormen.
Klinkt heel belerend, maar dat is het
niet. 50 km per uur zou ik veel liever
zien. Let wel, maximaal 50 km per uur.
Rekening houdend met fietsers die van
rechts komen en voorrang hebben, rekening houdend met auto’s die van
rechts komen. Rekening houden dat je
in een wijk rijdt met spelende kinderen,
steeds meer rollatorlopers en scootmobiel rijdende ouderen en helaas ook jongeren. Dan rijdt je echt geen 50 km,
eerder langzamer, maar wel iets harder
dan 30 km per uur. Maak van de Vecht
tot de Niers v.v. een schoolzone. Ja,
daar wel een 30 km gebied, i.v.m.
drukte, bocht, parkeerplaats, eindstop
bushalte en uiteraard de scholen.
Hypocriet? Nee, alleen daar is het risico
groter in de piektijden.
Bovendien als er geen auto’s half op de

stoep geparkeerd staan, maar volledig
op de doorgaande weg moet je al langzamer rijden. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de bestuurder dat
hij/zij/het oplet op spelende kinderen,
overstekende ouderen etc. Maar ook
van de andere weggebruikers is het de
eigen verantwoordelijkheid om op de
medeweggebruiker te letten.
De ouders moeten er weer meer tijd
aan gaan besteden om hun kinderen te
leren omgaan met het verkeer. Een heleboel doen het al en goed ook, maar
sommigen hebben (ook zelf) een zetje
nodig.
Hoe was het ook al weer? “Jong gedaan is oud geleerd”?
Ik zie u al denken: “Het zal jouw kind
maar wezen”! Ik ben het volledig met u
eens. Maar we moeten er eens goed
van doordrongen worden dat we het
hier in de wijk met z’n allen moeten
doen, ook in het verkeer. Rekening houden met de ander, niet alleen maar
jagen, maar op tijd vertrekken. De kinderen, uw kroost, met de fiets of lopend
naar school brengen. Daar is niets mis
mee en je verliest er echt geen tijd mee.
Hoeveel parkeerproblemen, opstoppingen, ergernissen en bijna blikschade er
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niet zouden zijn als we dat eens zouden
doen. Het scheelt tijd en het zou een
stuk rustiger rijden zijn.
Ik rij dus op mijn fiets, let goed op, gebruik geen telefoon en ben mij bewust
van mijn (rij)omgeving.
Let wel! Ik kan regelmatig vol in de remmen voor een automobilist die mij, ook
al rijdt hij/zij/het geen 30 km max.,
omdat ze niet zitten op te letten. Ik kan
ook vol in de remmen, of moet zeer
alert zijn, bij de fietsovergangen waarbij
wij voorrang hebben. Bij een STOP
bord moet je stoppen ook al komt er
geen fietser aan. Iedere automobilist
dus, ook al rijd je in de file. Maar dat begrijpen we hier in de wijk, maar ook elders, schijnbaar niet. (Het niet stoppen
voor een STOP bord is nl. hetzelfde als
door rood rijden en kost u € 230,00.)
Kijk, ik ben een doorfietser. Rij normaal
redelijk snel, op een niet ondersteunde
fiets en let goed op waar en hoe ik rij.
Ik zou verdorie ook wel eens een smiely
willen zien die nu eens lacht tegen mij
en dat doet hij bij minder dan 50km.

Bestuurslid Eefje van Eijck van ‘Stichting Wijkraad
de Blaak” aan het woord

Het voorwoord namens Wijkraad De
Blaak wordt elke editie door een
ander bestuurslid voor zijn/haar rekening genomen. In de vorige editie
van het wijkblad was John Bertens
aan het woord, nu is het de beurt aan
Eefje van Eijck.
Zondagmiddag, genieten in onze tuin
aan de vijver, heerlijk… Hoewel, vijver..
Het waterniveau is behoorlijk gedaald.
Het mag wel wat meer gaan regenen, al
kunnen we ook zeggen dat het ook heel
fijn is geweest, een lange mooie zomer
zonder regenbuien.
Mijn man Jochen en ik puffen uit met
een heerlijk wijntje, kijken wat er allemaal in een nieuw seizoen voor leuke
dingen staan te gebeuren. Op het moment waarop ik dit voorwoord schrijf, is
het de laatste zondag voor de start van
het nieuwe schooljaar. Ik voel het wel
als ouder, een spannende tijd, onze
oudste zoon gaat naar de brugklas van
de middelbare school. De jongste zit
nog op de basisschool.

blad is de run net achter de rug, we
hopen op een geslaagde mooie dag vol
vermaak & sportiviteit. Met grote dank
aan alle vrijwilligers, alle ondernemers
die hun steentje - zeg maar keiharde
euro’s of mooie andere sponsor initiatieven - hebben bijgedragen. We zijn jullie
enorm dankbaar!
Je ziet dat alle betrokkenheid kan leiden
tot een heel mooi evenement voor jong
en oud in de Blaak.
Inmiddels zijn we halverwege 2018 en
dus al dicht bij ons lustrumjaar. Samen
met andere wijkbewoners zijn wij als
wijkraad al volop aan de slag met
ideeën over “Blaak 40 jaar”.
40 jaar Blaak! Ik herinner mijn eerste
bankrekening die ik heb geopend bij de
bank in het winkelcentrum waar nu Primera zit, maar ook de slush puppies bij
Pedico. De fles sherry kopen voor mijn
vaders verjaardag bij Huijb Kalkman.
Alle dagen op het fietsje door de Blaak,
we hadden toen nog geen iPad. Allemaal mooie herinneringen. Ik ben zelf in
juni 39 jaar geworden en dus ook net
als de Blaak volgend jaar 40!

De tenniscompetitie gaat starten, evenals de fijne tennislessen bij TC de
Blaak. Mooi zeg, een tennisclub op 1
minuut fietsafstand. Prachtig aangelegd,
midden in de wijk met gezellige sportieve mensen. Dit is toch wel mijn grootste hobby, het liefst zou ik elke dag een
potje tennissen.
Maar helaas, de plicht roept, nu nog
druk met organisatie van de Blaak run
(16 september 2018), daar gaan wat
uurtjes in zitten. Het wordt een mooie
dag met entertainment, muziek, drankje,
meer dan een loop alleen. Ik kijk er naar
uit! Bij de bezorging van dit mooie wijk-
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35 jaar Blaak was een topfeest; we
gaan er volgend jaar ook een mooi feest
van maken. We starten met een mooie
nieuwjaarsborrel met kick-off naar Blaak
40 jaar. Meer info hierover delen we natuurlijk in dit wijkblad.
De onderlinge verbondenheid is groot,
zag ik tijdens de KVW-week waar honderden kinderen zich vermaakten. Wat
een topweek! Mooi dat dit grote evenement zo professioneel georganiseerd
wordt met alle vrijwilligers en dat in
onze gezellige wijk.
De betrokkenheid is groot, de buurtpreventie vind ik hier ook een mooi voorbeeld van. Dagelijks zie ik de
buurtpreventie lopen; overdag, maar
ook op tijdstippen dat ik na een feestje
thuiskom, ik kan je zeggen: het geeft
een veiliger gevoel.
Deze en alle ander mooie initiatieven in
de wijk zijn echt bijzonder te noemen,
allen door betrokkenheid van de bewoners! ik ben een echte trotse Blaak-bewoner!

Hulp gevraagd bij organisatie 40 jaar De Blaak
Het jaar 2019 is voor onze wijk een
feestjaar. De Blaak bestaat dan namelijk 40 jaar! Wie doet er mee?
De Blaak was vroeger een agrarisch gebied. In 1978 werd aan de zuidwestelijke rand van Tilburg in het
natuurgebied ‘De Blaak’ een nieuwe,
ruim opgezette wijk gebouwd. Een jaar
later, in 1979, werden de eerste woningen in De Blaak betrokken. Komend
jaar staan we daar uitgebreid bij stil in
de wijk. Wijkraad De Blaak is volop met
de voorbereidingen bezig. Daar hebben
we uw hulp hard bij nodig.

Evenementen
De organisatie van het feestjaar betekent het opzetten van vele activiteiten.
Zo krijgt Koningsdag een ’40 jaar-tintje’,
wat ook geldt voor een kerstmarkt.
Daarnaast zijn er uiteraard grootse activiteiten hartje zomer en is er de opening
van het feestjaar op zondag 27 januari
2019. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Er zullen in de wijk ongetwijfeld
mensen wonen die ervaring hebben met
de organisatie van evenementen of met
het opzetten van festiviteiten. Interesse? Graag! Mail dan naar secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

Foto’s of video’s?
40 jaar De Blaak betekent ook vele
jaren met mooie mijlpalen. Hebt u historisch materiaal uit bijvoorbeeld 1979?
Of wellicht iets recenter uit andere lustrumjaren zoals 2009, 1999 of 1984?
Belangrijke momenten voor scouting,
scholen, wijkcentrum, nieuwbouw, ouderenactiviteiten, en ga zo maar door.
Dáár zijn we naar op zoek, als het even
kan vergezeld door foto’s (of filmmateriaal) erbij. Dit alles voor de hiervoor genoemde opening van het feestjaar. Alle
hulp is welkom om hier een fraaie compilatie van de maken. Tips zijn welkom
via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

Enquête over sociale activiteiten
voor 55+bewoners
Wijkraad De Blaak onderzoekt of er
in onze wijk behoefte is aan meer onderlinge sociale contacten van onze
55+bewoners. We willen met een enquête in kaart brengen aan welke activiteiten door bewoners wordt
deelgenomen en of er behoefte is
aan het organiseren van andere/meer
activiteiten.
In dit wijkblad is een los exemplaar van
deze enquête bijgevoegd. Behoort u tot
de genoemde leeftijdscategorie dan verzoeken wij u vriendelijk deze ingevulde
vragenlijst voor 1 oktober 2018 in te leveren bij de winkel van de DA drogist in

ons winkelcentrum, Amer 9. Digitaal invullen op de site van de wijkraad,
www.wijkraaddeblaak.nl, kan natuurlijk
ook.
In onze wijk wonen maar liefst 2604
55+bewoners, dus wij hopen op een
grote respons want dan zijn de uitkomsten ook representatief. De resultaten
van deze enquête en de daaruit volgende acties leest u in het wijkblad van
november 2018 en op de website van
de wijkraad.
Bij voorbaat willen we u namens Wijkraad De Blaak hartelijk bedanken voor
het invullen van de vragenlijst.
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Door het invullen en inleveren van deze
enquête maakt u kans op een aardige
attentie van de DA drogist. Daarvoor is
het dan wel gewenst dat u uw naam,
adres en telefoonnummer invult.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op met: Nelly van der Bijl, bestuursondersteuner Zorg, WMO en
ouderennetwerk van Wijkraad De Blaak
(Weteringlaan 196, tel: 013-4673174 of
0642575760, nellydelau@hotmail.com).

Burgemeester ziet prachtige initiatieven bij zijn
kennismaking met De Blaak

Hofstede De Blaak is dé plek om burgemeester Theo Weterings van Tilburg te ontvangen voor zijn
kennismakingstoer door onze wijk.
Op 11 juli kwam hij er op de fiets aan,
enkele uren later verliet hij De Blaak
met een berg aan informatie over
prachtige wijkinitiatieven.
Theo Weterings werd eind november
vorig jaar geïnstalleerd als burgemeester en nam zich voor om alle wijken van
de stad te bezoeken voor een kennis-

making. Het liefst per fiets. Het is op
deze woensdag al wekenlang warm en
droog wat zorgt voor bruingele grasvelden. Desondanks oordeelt de burgemeester dat De Blaak “een mooie
groene wijk” is als hij net van zijn fiets
gestapt is voor een lunch met Wijkraad
De Blaak, diens bestuursondersteuners,
en vertegenwoordigers van Wijkblad De
Blaak, Energie Coöperatie De Blaak en
politie Leijdal.
“Deze wijk is het waard al dit werk voor
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te doen”, zegt Ko Schaaders over de
ouderenactiviteiten die hij organiseert bij
de Hofstede maar ook elders in Tilburg
en daarbuiten. De rest van de tafel knikt
instemmend. Voorzitter Frans van Dommelen van Wijkraad De Blaak heeft kort
daarvoor in zijn welkomstwoord al gezegd: “Het is een voorrecht om hier in
het groen te kunnen wonen. Burgemeester, we geven u graag een beeld
van onze wijk.”
Dat beeld is een van rust en gemoedelijkheid, waarachter ook soms zorgen
schuil gaan. Bijvoorbeeld het tekort aan
seniorenwoningen. Bestuursondersteuner Nelly van der Bijl: “Mensen die in de
wijk wonen en er willen blijven wonen,
hebben zeer weinig opties. En hoe
moeten zij hun mantelzorg hier regelen?”
Hierna stipt John Bertens namens de
wijkraad de naderende activiteiten voor
Blaak 40 jaar (in 2019) aan, waarbij hij
Theo Weterings uitnodigt voor een feestelijke opening op 27 januari. “Dat gaan
we regelen”, zegt hij. Over 40 jaar gesproken, René Meesters vertelt dat het
wijkblad óók al bijna 40 jaar een verbindende functie vervult in onze wijk.
Nadat Ruud Zuer (voorzitter Energie
Coöperatie De Blaak) uiteen heeft gezet
hoe de wijk aan duurzaamheid sleutelt
met onder meer een zonnepanelenproject, energiecafés, en een project als
‘Aan de slag met je huis’, stapt het gezelschap de fiets op voor een toer door
de wijk.
De eerste halte is Tennisvereniging De
Blaak tegenover de Hofstede. Paulien
van Dijk-Pulskens staat naast de tennisbanen en vertelt trots over de club: “We
zijn volop in beweging, we zijn hier het
hart van de wijk, na een dip groeit ons
ledenaantal weer.” Na die positieve
woorden peddelen de fietsers via de Ekkersrijt en het Dongepad naar Basisschool De Borne, waar directeur

Op het schoolplein wachten drie leden
van het Buurtpreventieteam. Ze staan
gebroederlijk naast twee wijkagenten.
‘Wij zijn ogen en oren voor de politie’,
vertelt Chryso Konings. “Er wordt bijna
elke dag gelopen, ook ’s nachts. We attenderen bewoners bijvoorbeeld op containers die onder een raam staan, of op
openstaande deuren.”
Na een korte wandeling door het winkelcentrum ontmoet de burgemeester een
delegatie van Kindervakantiewerk De
Blaak op het ‘KVW-veldje’. Norman de

Monique Aarts uitleg geeft bij een maquette-foto van de toekomstige situatie
van de scholen en kinderopvang. “We
werken aan integratie van de onderwijs
en kinderopvang. De aanpassingen zijn
in volle gang.”

Langen: “U staat op het bekendste
stukje grasveld van de Blaak. We geven
elk jaar 830 kinderen een onvergetelijke
week.’
De afstand is klein naar het viaduct bij
de Vaartlaan Stefan Jansen (initiatiefnemer van de twee viaductkunstwerken
rond de Blaak) wijst naar de wijkfeiten
uit 2013 en de ‘Blaak-kleuren’ groen en
blauw. De burgemeester luistert geïnteresseerd en is onder de indruk, overigens even daarna ook bij het prachtige
schilderwerk bij het Bels Lijntje. Bijna
aan het einde van de fietstocht schuift
het inmiddels flinke gezelschap (een
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soort zwaan-kleef-aan) aan bij jeugd van de JOP (jongeren
ontmoetingsplek) aan het Bernissepad, de nieuwe plek sinds
een jaartje. “Dit is eigenlijk de enige prettige plek om samen te
chillen”, zegt een van hen.

De middag eindigt bij De Zevenhoek waar zestien
jong volwassenen met een verstandelijke beperking
samen wonen. Vol trots ontvangt manager bedrijfsvoering Marlies Bodewus de fietsgroep. “We hebben
een uniek complex waar we zorg in eigen beheer regelen.” Met een proost op de wijk sluit Theo Weterings
af: “Bedankt dat jullie me de Blaak hebben laten zien,
een mooie wijk met veel goede initiatieven.”
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De koffieclub actief met midgetgolf
aste uitroepen als er goed gescoord
werd.
Jammer dat we wat paraplus zagen verschijnen tegen de lichte regenval, gelukkig was dat snel voorbij. Op het terras
hielden we ons onder het genot van een
drankje bezig met de puntentelling. Er
was verrassend hoog gescoord door
velen. Diverse keren ook een hole in
one.

Op dinsdag 19 juni was er geen koffieochtend in De Hofstede, maar met 29
deelnemers waren we actief op de midgetgolfbaan van De Financiën in Loon
op Zand. Al carpoolend vanaf De Hofstede arriveerden we in Loon op Zand
en genoten we bij De Financiën eerst
van koffie met wat lekkers.
Ko Schaaders luidde “De Bel” en
maakte een groepindeling “zonder discussie”. Net zoals in De Hofstede gebruikelijk is, was ook hier een
man-vrouw indeling gemaakt. De Herbergier van De Financiën gaf ons eerst
uitleg over de spelregels, waarna we
ons verdeelden over de aanwezige
banen. Al spoedig hoorden we enthousi-
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De spanning steeg, want Ko had zowel
voor de eerste drie vrouwen als de eerste drie mannen prijzen. De deelnemers
(man–vrouw) die onderaan eindigden,
ontvingen van De Herbergier een fles
wijn. Ko dankte allen voor hun enthousiaste inzet en attendeerde nog op de diverse troostprijsjes die beschikbaar
waren. Voldaan om zoveel inzet en enthousiasme keerden we weer huiswaarts.
Piet-Jan Moerman

De Koffieclub bijeen voor een
Barbecue
Op zondagmiddag 29 juli waren verschillende koffieochtend deelnemers bijeen op het terras van De Hofstede voor
een gezamenlijke barbecue.
Niet alleen de koffieochtend deelnemers
waren aanwezig, maar ook een grote
afvaardiging van de woonvoorziening
van Amarant aan de Grebbe 39.
Deze mix werkte prima, mede door de
muzikale omlijsting van Keyboardplayer
Wim Oprins.
Wim speelde een mix van bekend Ne-

derlandstalig repertoire, dat naarmate
de maaltijd vorderde, werd aangevuld
met nummers van o.a. The Eagles, Cliff
Richard en als sluitstuk het nummer La
Comparsa van onze eigen Nederlandse
ZZ en The Maskers.
Hierna deed onze Keyboardspeler als
verkoeling ook enthousiast mee aan de
afsluitende ijsronde.
Na de koffie, konden we terugkijken op
een genoeglijk samenzijn met een mix
van enthousiaste wijkbewoners.
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HOEMPA,
HOEMPA,
KVW
Het knalde er weer uit op vrijdag 17
augustus als afsluiting van de KVWweek. Het geluid lag ruim boven het
wettelijk toegestane aantal decibel.
Logisch, met 852 enthousiaste kinderen en 237 begeleiders in de tent.
KVW De Blaak heeft het weer geflikt
om vijf dagen de kinderen met een
gevarieerd programma en het thema
jungle te amuseren. Een dergelijk
programma goed te laten verlopen is
geen sinecure. Daar zijn vele jaren
ervaring, 150 vrijwilligers en een uitgebreid draaiboek voor nodig. Een
aantal vrijwilligers doen het al meer
dan 25-jaar. Geweldig! Over enkele
weken gaat men al aan de aanslag
met het thema voor 2019.
HOEMPA, HOEMPA KVW. Raakt ons
emotioneel door de enthousiaste
saamhorigheid van zoveel positief ingestelde jonge mensen.
Ko en Jenny Schaaders

Grebbe 40, 5032 RT Tilburg
tel.: 013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl
‘n mooie afsluiting en goede start op
bs De Borne
We zijn na een heerlijk zonnige zomer
op maandag 20 augustus in alle units
rustig gestart met het nieuwe schooljaar. In de eerste schoolweek was er
ruimte om aan de nieuwe thuisgroep en
de leerkracht(en) te wennen. Alle units
zijn gestart met het kernconcept Macht
en regels en daar gaan de kinderen tot
de herfstvakantie mee aan de slag.

om het instrument van hun keuze te
leren bespelen. In de laatste schoolweken werd (letterlijk) super hard geoefend want ze wilden natuurlijk goed voor
de dag komen bij hun optreden in de
Borne Show. Wat zijn wij trots op onze
(muzikale) kanjers!!

Borne-show en muziekimpuls
Graag blikken we even terug naar een
mooi moment dat aan einde van ieder
schooljaar plaatsvindt.
Op de laatste schooldag schitteren alle
kinderen nog één keer in Sporthal De
Blaak voor ouders, opa’s en oma’s,
broers en zussen tijdens de traditionele
afsluiting van het schooljaar: DE
BORNE SHOW.

Deze keer werden er, naast het traditionele afscheidslied van de musical van
groep 8, ook prachtige optredens verzorgd die het resultaat waren van ons
eerste jaar Muziek Impuls. Vanuit een
landelijk streven om muziek weer een
structurele plaats te geven in het basisonderwijs heeft De Borne een 3-jarige
subsidie aangevraagd én gekregen. In
samenwerking met Factorium is een
mooi lesprogramma gemaakt voor het
muziekonderwijs op onze school en kregen alle thuisgroepen muzieklessen van
echte muziekdocenten en muzikanten.
Daarnaast heeft een groep kinderen
van unit 3 en 4 mogen deelnemen aan
een muziek-leerarrangement. Ze maakten kennis met een aantal muziekinstrumenten en gingen naar het Factorium
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Moestuin
Dit schooljaar gaan we door met onze
moestuin bij Volkstuinvereniging Het
Groene Bosch. Naast de werkzaamheden die bij tuinieren horen, gaan leerlingen uit unit 3 en 4 in de moestuin ook
aan de slag met een persoonlijk leerdoel. De overdadige oogst wordt regelmatig gebruikt om in de vernieuwde
keuken heerlijke gerechten te maken.
Leerkracht Dennis, die ook voedingsdeskundige is, begeleidt dit geheel en
zorgt dat gezonde voeding/leefstijl op
een betekenisvol aangeboden wordt.
Leerlingen van unit 1 en 2 gaan natuurlijk naar de moestuin om te kijken hoe
alles daar groeit en bloeit.
Jeugdimkers
De afgelopen twee jaar hebben zo’n 14
leerlingen van De Borne de opleiding tot
jeugdimker gevolgd en met succes afgerond. O.l.v. stadsimker Marcel Horck
van stadsimkerij Beezzzz geven wij ook
dit jaar een achttal leerlingen (uit unit 3
en 4) de kans om dit diploma te behalen. Vanaf maart 2019 wordt de cursus
gegeven. Zowel de theorie als praktijk
(in de bijenstal) komen aan bod.

primair.nl . Op onze website www.basisschooldeborne.nl vindt u informatie over
De Borne en betekenisvol onderwijs.

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar?
Kom kijken op basisschool de Borne
hoe wij samen met onze leerlingen aan
de weg timmeren met het vernieuwde
onderwijsconcept.
In september 2016 is de Borne gestart
met een vernieuwde vorm van onderwijs: Onderwijs van de toekomst. Er ligt
inmiddels een stevige basis en we zien
dat vanuit eigenaarschap, gepersonaliseerd leren en een rijke, betekenisvolle
leeromgeving de betrokkenheid en motivatie bij onze kinderen in grote mate
toeneemt. Door goed samenwerken,
creatief maar ook kritisch denken, goed
communiceren en denken in mogelijkheden ontwikkelen onze leerlingen veel

vaardigheden die zij kunnen gebruiken
bij hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst.
Nieuwsgierig geworden?
Kom op dinsdag 26 maart 2019 (aanvang 19.30 u.) naar de informatie avond
en/of bezoek samen met uw kind de
open ochtend op donderdag 28 maart
2019 (9.00 – 12.00 u.).
U kunt ook contact opnemen met onze
directeur mw. Monique Aarts om een afspraak te maken voor een persoonlijk
gesprek en rondleiding door onze
school.
 013-4675632,  bs.de.borne@xpect-
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obs de Blaak
Verbouwing school
Enkele aanpassingen aan de binnenkant van je schoolgebouw komen maar
eens in de vele jaren aan bod. De afgelopen twee schooljaren stonden alle
vloeren, het schilderwerk en leerlingmeubilair op het programma. De werkgroep 'Pimp your school' werd opgericht
om te zorgen voor één groot passend
geheel i.s.m. expertise van 'Heal interior
design'. Afgelopen zomervakantie heeft
de laatste fase van alle werkzaamheden
plaatsgevonden.
Alle klassen, gangen en algemene ruimten zijn voorzien van een nieuwe vloer.
Deze vloeren zijn wat betreft kleur en
stijl gecombineerd met de klaslokalen
door hier dezelfde kleur terug te laten
komen. In het schoolgebouw bevinden
zich nu vier kleurenzones: blauw, groen,
geel en oranje. Spoedig zal nog een bewijzering voor de route in de gangen geplaatst worden. Alle gangen en
algemene ruimten zijn getransformeerd
naar één stijl van kleurgebruik,
wat zorgt voor een frisse, nette en rustige uitstraling. De nieuwe, van OSB ge-

maakte, kasten en jassenrekken bieden
ruimte voor alle spullen van de leerlingen.
We zijn erg trots op het nieuwe frisse,
lichte, open en sfeervolle innerlijk van
onze school! U bent altijd welkom om
een keer te komen kijken!
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Blijven we nu stilzitten? Nee, over ongeveer anderhalf jaar pakken we de draad
weer op. Bij de onderbouw van onze
school gaan we verbouwen om te
komen tot een goede BSO voorziening
voor de jongsten uit de wijk, creëren we
leerpleinen voor de groepen 1 t/m 4 en
komen er extra spreekruimten.

Project vakantie
In de kleutergroepen van OBS De Blaak
was de zomervakantie nog niet afgelopen op de eerste schooldag. In alle
groepen werd gestart met het thema
Wereldkinderen. De themahoek was in-

gericht als een camping. De kleuters
maakten een wereldreis langs verschillende landen. Op deze manier kregen
zo ook van alles mee over de verschillende culturen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Nieuwsgierig geworden naar onze
verbouwing? Kom gerust eens kijken!U kunt altijd een afspraak te
maken voor een gesprek en een
rondleiding met onze directeur
Remko Meeuwsen. Tel. 013-4689466
Mail: remko.meeuwsen@opmaatscholen.nl

De Blaak boekenruil & uitleen
Sinds eind augustus is er een Facebook groep gestart: 'De Blaak - boekenruil & uitleen'.
Wijkbewoners kunnen hier (gratis)
(e-)boeken aanbieden om te ruilen of
uit te lenen. Van kookboeken, literaire
thrillers, studieboeken tot aan kinderboeken. Alles kan.
Om dit een beetje overzichtelijk te
maken, zijn we als het ware een
grote 'Blaak boekenkast' aan het
maken via een app.
Iedereen in de wijk mag zich hierbij
aansluiten.
Mochten jullie hierover meer informatie willen dan kunt u zich aanmelden
via de pagina.
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Sportvereniging “De Blaak”
Dag
woensdag

donderdag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

Tel.nr.

09.00 - 09.45 uur
18.30 - 21.00 uur
19.00 - 19.45 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur
21.00 - 22.15 uur
22.15 - 23.15 uur
19.00 - 20.30 uur
19.00 - 20.00 uur

bootcamp traing
badminton volwassenen
bootcamp training
keep-fit dames
zumba
volleybal volwassenen
zaalvoetbal volwassenen
badminton volwassenen
badminton jeugd

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

463.25.58
468.57.31
463.25.58
463.25.58
463.25.58
463.32.95
463.98.62
463 77 46
468.57.31

Zie voor meer informatie onze website www.svdeblaak.nl

Bootcamp in de Blaak
In het voorjaar zijn we gestart met een
ochtend- en een avondtraining Bootcamp; alle deelnemers waren erg enthousiast! Bootcamp is een actieve
workout in de natuur voor iedereen die
niet bang is om te zweten. Er wordt
door de gehele wijk getraind zonder materialen en alle kracht wordt uit je eigen
lichaam gehaald.
Dit najaar gaan we door met Bootcamp.
Op 5 september is Irene Odinga-Smits
weer gestart met de trainingen op
woensdag, in de ochtend om 09.00 uur
en ’s avonds om 19.00 uur. We starten
vanaf de sporthal in de Blaak. Voorlopig
gaan de trainingen door t/m oktober. Bij
voldoende belangstelling gaan we ook

daarna door.
Wil je nog mee komen doen, stuur dan

snel een email aan Marianne van den
Bogaard, m.v.d.bogaard@svdeblaak.nl.

Keep-fit en Zumba
Ook voor onze trainingen KEEP-FIT en ZUMBA kun je je nog opgeven. Benieuwd? Kom gewoon een keer meedoen aan een
proefles. Keep-fit is woensdagavond van 20.00-21.00 uur en zumba is op woensdagavond van 21.00-22.00 uur.
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Versterk je spieren, verbeter je houding, geef jezelf een fysieke boost!

Pilates
Is dit wat je nodig hebt? Geef je op bij
sportvereniging de Blaak;
Mail naar m.v.d.bogaard@svdeblaak.nl.
Pilates de perfecte training voor jou!
Bij voldoende belangstelling, kunnen we
begin oktober starten met de lessen.
De trainingen zijn gepland op woensdagochtend van 10.15 tot 11.15 uur.
Plaats: Sporthal in De Blaak
Training: Irene Odinga-Smits
Contributie: ca. € 140 voor een heel
sportjaar
Pilates is een effectieve workout die
spiergroepen tegelijk versterkt en rekt
om een evenwichtig en soepel lichaam
te krijgen en/of te behouden.
Het hele lichaam is betrokken bij Pilates. Maar je traint vooral je rompstabiliteit: een korset van spieren rondom je
rug, buik en bekken. Een stabiele,

sterke kern vermindert het risico op
blessures.
Bij elke pilatesoefening zorg je ervoor
dat je rug, buik en bekkenbodem aangespannen zijn. Elke beweging die je
maakt, begint bij de kern van je lichaam.
Een sterke kern geeft je met elke activiteit meer kracht en balans. De oefeningen beschermen je rug en nek in het
dagelijks leven en zorgen voor een
goede houding.
Je doet de oefeningen op een mat.
Daarbij gebruik je de eigen lichaamsweerstand. De resultaten zijn sterkere
kernspieren, een betere houding, meer
stabiliteit, toegenomen flexibiliteit en algehele fysieke fitheid.
Pilates heeft veel voordelen, zoals een
beter lichaamsbewustzijn, balans, coördinatie, kracht en lenigheid.

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 en te houden. 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 22.15u 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.

Ons team van badminton werd afgelopen seizoen EERSTE in de minicompetitie in hun klasse.
Wij vinden dat dit een vermelding verdient in het wijkblad!
Mocht jij ook zin krijgen om te komen badmintonnen, we zijn er voor jong en oud op puur recreatief niveau, dus kom gezellig
badmintonnen op woensdag- of donderdagavond.
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“Inpacken" 2
Joep Voogt, HTC De Wolf
Weg met dominantie:
Wat vertelt uw hond eigenlijk als hij probleemgedrag vertoont? Dit hangt natuurlijk helemaal af van wat het
probleem is. Laten we een veel voorkomend probleem pakken: tegen u opspringen als u thuiskomt.
Dominantieaanhangers zouden zeggen
dat u hond u probeert te domineren.
Maar zou er niet een andere veel eenvoudigere uitleg zijn? Kan het niet zo
zijn dat uw hond als sociaal wezen gewoon blij is om u weer te zien? Dit klinkt
veel logischer dan dat hij u probeert te
domineren. Het is begrijpelijk dat veel
eigenaren het als een probleem zien dat
hun hond tegen hen aan springt bij begroeten. Maar honden kunnen ander
gedrag aangeleerd worden bij begroeten zoals het brengen van een speeltje
of voor de eigenaar gaan zitten middels
beloningsgericht trainen.
Een andere veelgehoorde mythe is dat
als u uw hond op de bank laat zitten of
liggen hij de roedelleider is. Mijn honden
mogen bij mij op de bank liggen simpelweg omdat dat voor hen ook comfortabeler is dan op de grond. (Maar dat is
een keuze die iedereen voor zich mag
maken). Het feit dat uw hond niet van
de bank af wil komen kan meerdere
oorzaken hebben maar in ieder geval
nooit dominantie. Met de hulp van een
gedragsdeskundige kunt u een
gedragsmodificatieprogramma samenstellen om uw hond op een vriendelijke
manier weer van de bank af te laten
komen.
Mijn laatste voorbeeld (en er zijn er nog
veel meer) dat nog steeds verteld wordt
door dominantieaanhangers, is dat u altijd eerder moet eten voordat uw hond
te eten krijgt omdat de alfawolf ook als
eerste eet. Ook dit is een misvatting: bij
schaarste van voedsel eten de welpen
eerst. De volgorde waarin gegeten
wordt is onbelangrijk en het is daarom

totaal irrelevant dat de eigenaar altijd
eerder moet eten dan zijn hond. Bovendien, als ik mijn honden beloon met iets
lekkers moet ik dan zelf eerst ook een
koekje pakken voordat ik mijn hond
mag belonen? Dat impliceert dat ik altijd
te laat ben met belonen omdat het moment voorbij is!
Rangorde verlagende methodes:
Wat me het meest verontrust zijn de
methodes die aanhangers van de dominantietheorie propageren om een hond
in een zogenaamde lagere rangorde te
krijgen:
Alle toegang tot wat de hond leuk vindt
moet verboden gebied worden;
De hond mag niet op meubels of bed
komen;
De eigenaar gaat als eerste door de
deur;
De hond mag nooit het laatste spelletje
winnen. Hoe weet een hond wat het
laatste spelletje is?
De eigenaar eet als eerste;
De hond mag niet de ruimte van de eigenaar innemen;
Deze lijst is niet volledig. Google “rangorderegels voor honden” en je krijgt
1.140 resultaten in 0,38 seconden. En
dit bij de meest uiteenlopende instanties van hondenscholen tot gedragsdeskundigen, van rescueinstanties voor
honden uit het buitenland tot fokkers.
Rangorde verlagende programma‛s
richten altijd schade aan. Zowel fysiek
als mentaal. Fysiek door het gebruik
van slipkettingen, prik-en stroombanden. Het is onzin om te denken dat
deze middelen de rol van de moederhond zouden imiteren. Het toepassen
van de zogenaamde alfarol waarbij de
hond gedwongen op zijn rug gelegd (of
gegooid) wordt, veroorzaakt zo veel
stress dat de hond hier mentaal ook
onder lijdt. Honden gaan als teken van
onderdanigheid voor elkaar vrijwillig op
hun rug liggen, nooit gedwongen. Aan-
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gezien er geen rangorde is tussen mens
en hond en vice versa zijn deze
methodes onnodig en onzinnig om toe
te passen. Ze kunnen bij honden leiden
tot depressie en zelfs tot aangeleerde
hulpeloosheid. In het ergste geval leiden ze tot agressie als gevolg van
miscommunicatie.
Als erkendlid van APDT BE/NE volg ik
hun richtlijnen op het gebied van opvoeden en trainen van honden: “Trainingsmethodes en materiaal zoals
halsbanden moeten overeenkomen met
de principes van eerlijkheid en diervriendelijkheid”.
Honden zijn onze metgezellen die behandeld moeten worden met respect,
liefde en vriendelijkheid. Ze kunnen
worden getraind om fantastische dingen
te doen, gebaseerd op beloningsgerichte methodes. Dit kan op het gebied
van hulphond in de breedste zin
van het woord. Maar ook als sporthond
op het gebied van agility, flyball, hoopers. Als schapendrijver, politiehond,
drugshond, etc..
Probleemgedrag kan ook behandeld
worden met beloningsgerichte methodes, maar dan wel door iemand die
daar voor opgeleid is. Vraag gerust of
een therapeut gediplomeerd is en
waar hij/zij zijn opleiding gevolgd heeft.
Het is namelijk een vrij beroep. Er zijn
nogal wat ondeskundige deskundigen
die vaak meer kwaad doen dan goed.
Zij weten niet wat ze niet weten maar
handelen wel navenant. Als een hondenfluisteraar over dominantie begint
dan weet u dat u de verkeerde persoon
tegenover u heeft.
Om met de wijlen John Fisher te eindigen: “Voortschrijdend onderzoek heeft
aangetoond dat de dominantietheorie
onzorgvuldig, ongepast en ineffectief is.
Het is tijd om dominantie bij honden
naar het rijk der fabelen te sturen”.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2e HELFT 2018 (wijzigingen voorbehouden)
Wilt u het programma zorgvuldig bewaren a.u.b.!
Wekelijks
Koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak.
Fietsen
Dinsdag 4 okt. is de laatste fietsdag in 2018 (Bij slecht weer de dinsdag daarop.)
De lengte van de fietstocht 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 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. Na afloop kan men koffiedrinken in De Hofstede. Informatie bij:
Wim van Zijl, tel. 467 46 03. E-mail: wimvanzijl@telfort.nl
OVERZICHT PROGRAMMA
Details over de excursie ontvangt u bij aanmelding.
25/09
16/10
20/11
18/12

Bus dagtocht naar de Amerikaanse Oorlogsbegraafplaats in Margraten en bezoek aan Maastricht.
Diner bij restaurant Kruidenlucht in Casteren. Kosten per persoon € 30,00.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Opgeven en betalen uiterlijk 4 sep.
Lezing door Jaap van Kemenade, terreinbeheer TWM-gronden.
Hij zal het hebben over de lopende projecten in de Keistoep. Alsmede over de zeldzame boomkikker en knoflookpad.
Excursie naar “Het Monument van Riel.
Een unieke in 40-jaar opgebouwde verzameling van nostalgische zaken.
Kosten p.p. € 12,50 incl. een drankje en versnapering. Excursie gaat alleen door bij voldoende belangstelling.
Traditionele kerstbrunch met muzikale ondersteuning door de geweldige “Melodiva’s”.

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.
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Word mede-eigenaar van een windmolen
verdien geld en zorg voor de toekomst
Windmolens vóór en dóór inwoners
Energie Coöperatie De Blaak U.A. is
één van de elf regionale energiecoöperaties die windmolens gaat realiseren
op De Spinder. In dit windpark komen
vier windmolens die samen energie produceren voor 7.500 huishoudens. Dit levert een aanzienlijke bijdrage aan de
klimaatdoelstellingen om energieneutraal te worden en duurzame energie op
te wekken.

de hoeveelheid wind. Daarom is het bedrag dat je ontvangt ook elk jaar anders.
U heeft tot en met 31 september de tijd
om nog Spinderdelen te kopen, er zijn
reeds 80% van de 6.000 Spinderdelen

Jij kunt hieraan bijdragen!
Wij zijn op zoek naar investeerders voor
de windmolens. Dit kunnen burgers zijn,
maar ook ondernemers. Een Spinderdeel kost €250,-, maar je kunt tot 80
Spinderdelen aankopen.
Als je € 250 inlegt, profiteer je van de
opbrengst van de windmolens. Twintig
jaar lang krijg je dan elk jaar een uitkering. Een deel van dat bedrag is vrijwel
zeker, omdat we subsidie krijgen van
het Rijk voor de opgewekte duurzame
energie (SDE+ subsidie). Een ander
deel van dat bedrag is afhankelijk van
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verkocht. Haast u om nog zeker te zijn
dat u deze waardevolle Spinderdelen
kunt kopen.
Ga naar www.spinderwind.nl en klik
op de button “Ja. Ik doe mee”.

Zing mee met Calliope
Ruim 20 jaar geleden begon een groep
vrouwen een koor en noemde het Calliope.
Calliope is een van de negen muzen uit
de Griekse mythologie. Haar naam is te
vertalen als “Zij die een schone stem
heeft”.
Het koor is bedoeld voor vrouwen die
zingen gewoon leuk vinden.
In ons koor vullen we elkaar aan en
klinkt het geheel van stemmen, onder
leiding van onze enthousiaste dirigente,
en begeleid door onze pianist, als een
mooi harmonisch geheel.

De repetitieavond starten we met inzingoefeningen. Vervolgens wordt een
aantal liederen van het bestaande repertoire gerepeteerd en bijgeschaafd of
we studeren een nieuw lied in.
Er is zeker ook ruimte voor eigen inbreng van nummers die je graag zou
willen zingen met de groep. We blijven
het repertoire uitbreiden met leuke nummers die ons allen aanspreken.
Enkele titels:
An Irish Blessing (Iers),
Mama Mia (Abba),
The Rose (Bette Midler),
Perhaps Love (John Denver),

De positieve energie die het samen zingen geeft, maakt dat Calliope al die tijd
is blijven bestaan.
Het koor heeft in haar geschiedenis een
aantal keren opgetreden, omdat het ook
leuk is om anderen te laten genieten
van de samenzang. Afgelopen jaren
hebben we o.a. opgetreden bij Woonzorgcentrum Koningsvoorde.
Ons repertoire beslaat een breed scala
van stijlen. Wij zingen graag liederen uit
allerlei landen, met een verschillend
ritme en taal. De meeste liederen zingen we driestemmig, soms ook tweestemmig.
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Colors of the Wind (Pocahontas) en
veel meer
Vind je het leuk om te zingen met een
enthousiaste groep vrouwen? Je hoeft
niet geoefend te zijn; dus noten van papier lezen hoeft niet persé. Plezier hebben in het samen zingen is belangrijker!
Kom gerust een keer kijken (en meedoen) of het iets voor je is.
Vanaf dinsdag 11 september kun je ons
vinden bij de locatie van de wekelijkse
repetities: Hofstede De Blaak, Dussenpad 1-3, 5032 WL Tilburg
De contributie is €75 per half jaar.

Wij zoeken vrijwilligers voor de eetclub De Blaak
Kinderstad verzorgt voor alle kinderen
van basisschool De Blaak het overblijven op school. Dit doen ze met ouders
en vrijwilligers. Op dit moment zijn wij
nog op zoek naar betrokken vrijwilligers
die het leuk vinden om kinderen van 4
tot 13 jaar te begeleiden bij de TSO.
Als je komt helpen bij het overblijven
zorg je er voor dat kinderen kunnen
spelen in een veilige omgeving en het
belangrijkste is plezier maken met de
kinderen en zorgen dat zij een gezellige

lunchpauze hebben gehad!
De kinderen blijven over op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag (als je
een dag in de week wilt helpen tussen
12.00 u en 13.00u. Er staat een vergoeding tegenover van € 8 euro per keer,
welke maandelijks uitbetaald zal worden. Iedereen is verplicht om een VOG
aan te vragen maar natuurlijk helpen wij
daarbij. Lijkt het je leuk, maar weet je
het nog niet zeker, dan is meedraaien
absoluut mogelijk.

Op het moment zoeken we vooral vrijwilligers voor de dinsdagen en donderdagen, maar ook voor de andere dagen
zijn er mogelijkheden!
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met de coördinatrice:
Suna Baldede
Telefoon nummer: 06 30073991
E mail adres : eetclubdeblaak@kinderstadtilburg.nl

Exposities van kunstenaars
Yvonne Langenhuijsen en Ingrid van Hove
Van 5 juli tot en met 9 oktober 2018 exposeren twee kunstenaars op Libra
R&A locatie Leijpark: Yvonne Langenhuijsen en Ingrid van Hove. De exposities zijn gratis te bezoeken van
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00
en 17.00 uur. Bezoekadres: Libra R&A
locatie Leijpark, Professor Stoltehof 3,
5022 KE Tilburg, in de gangen op de
begane grond. In de folderbakjes bij de
hoofdingang is meer informatie over de
expositie te vinden.
Over Yvonne Langenhuijsen
Yvonne kreeg in de jaren negentig schilderles van Valkenswaardse kunstschilder Theo Kappé. Nu schildert ze bij
John Jongbloed in Atelier C3 in Tilburg.
Zij gebruikt nu vooral acryl-, olieverf en
collagetechnieken. Haar inspiratie vond
zij tijdens haar vele reizen, bezoek aan

exposities, musea en het kijken naar
werken van anderen. Ook het vrouwelijk
lichaam met haar ronde en golvende
vormen is een uitdagend onderwerp. In
haar werken zie je de fascinatie voor
ritme, vlakken en compositie terug. Ze
beheerst de kunst van de eenvoud, van
het weglaten. In haar werken gebruikt
zij bij voorkeur de aarde- en natuurkleuren van roest, steen of hout. Zij heeft al
verschillende exposities op haar naam
staan.
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Over Ingrid van Hove
Ingrid is selfmade kunstenaar. Haar
passie is werken met klei. In haar werk
legt ze graag een vleugje humor, zoals
te zien is bij de vogels met een “gek
bekkie” of de eigenwijze nuffige dametjes. Haar vazen hebben altijd een
thema. Vaak gebruikt ze een onderwerp
dat zij uitvergroot, of een fantasie. De
“Oceaan-vaas” is ontstaan door het onderwerp overbevissing en vervuiling van
de oceanen, paniek in het grote onbekende water, zeemeerminnen en zeepaardjes op de vlucht. Al een aantal
jaren geeft ze les in haar eigen atelier.

Gianotten

Malkander zingt Brecht
Sinds 1987 bestaat in De Blaak het gemengde koor Malkander (www.koormalkander.nl). Het koor heeft in de loop der
jaren een zeer gevarieerd repertoire opgebouwd waarbij het een zekere voorkeur vertoont voor klassieke muziek in
de breedste zin van het woord. Repetities vinden elke donderdagavond plaats
in Hofstede De Blaak. En na afloop van
die repetities zijn er altijd wel wat leden
die blijven hangen om onder het genot
van een glas goede wijn samen het
leven door te nemen.
Malkander is momenteel op zoek naar
nieuwe stemmen – van vrouwen én van
mannen. Heeft u interesse en wilt u
eens op ontspannen wijze kennismaken
met het koor? Grijpt uw kans op zondagmiddag 18 november als Malkander
twee optredens van ongeveer een uur

verzorgt onder de titel Bertold Brecht in
zijn tijd.

aan het leven van de Tilburgse textielarbeiders.

Op het programma staat politiek-geëngageerde muziek uit het Duitsland van
de jaren dertig en veertig in de 20e
eeuw: liederen van Bertold Brecht op
muziek gezet door Hanns Eisler en Kurt
Weill waarin de ‘gewone’ man en vrouw
centraal staan, afgewisseld met lichte
amusementsmuziek uit dezelfde periode. Het concert vindt heel toepasselijk
plaats in het Textielmuseum waar bezoekers nog steeds herinnerd worden

Het belooft een middag vol bijzondere
luistermomenten te worden, want de
communist Brecht en zijn kompanen
zochten bewust naar een nieuwe vorm
van muziek: niet harmonieus maar oproepend tot maatschappelijk protest,
niet melodieus maar juist vervreemdend
omdat dit was hoe zij de ontwikkelingen
van hun tijd ervoeren. De Kanonensong
uit de Dreigroschenoper en Der Zerrissene Rock uit Die Mutter zijn typische
voorbeelden van deze muziek die aan
alle kanten wringt – zowel in toon als in
tekst.
Malkander wordt bij dit concert bijgestaan door het gerenommeerde Brecht
Trio bestaande uit Kiki Vanhautem
(zang), Leo van Lierop (accordeon) en
Gabrielka Clout (piano). Gabrielka Clout
is tevens de dirigente van Malkander en
het creatieve brein achter deze middag.

Advertentie
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Het eerste Brecht-optreden start om
13.00 uur (zaal open 12.45) en het
tweede om 15.00 uur (zaal open 14.30).
Kaartjes à € 12,50 zijn verkrijgbaar via
kaartverkoopmalkander@gmail.com Bij
de prijs is de toegang tot het Textielmuseum inbegrepen – een mooie gelegenheid om uw kennismaking met de
bijzondere collectie van het museum
weer eens te hernieuwen.

Schrijf u nu in voor de nieuwe cursus “bridge voor beginners”
Bridge, wat is het en waarom zou je er
aan beginnen? Wie kan die vraag beter
beantwoorden dan Carla Arnolds, die al
meer dan dertig jaar bridgeles geeft,
waarvan de laatste drie jaar in het sportcafé aan de Grebbe?
Bridge is een kaartspel dat je met zijn
vieren speelt, twee tegen twee. Het spel
kan op heel veel verschillende niveaus
gespeeld worden. Het is op topniveau
een sport die over de hele wereld volgens dezelfde spelregels gespeeld
wordt en waarin Europese en wereldkampioenschappen georganiseerd worden. Maar het is vooral ook een spel dat
als geen ander kan leiden tot meer sociale contacten. Een bridgeclub is een
ideale plaats om “onder de mensen” te
komen. Bij zo’n bridgeclub komt u ook

mensen tegen om eens wat anders mee
te doen, naar de bioscoop of het theater
gaan, wandelen, fietsen, noem maar op.
Er wordt vaak gedacht dat bridge een
sport is voor oude mensen, dat je daar
later nog wel een keer aan begint. Maar
mensen die op latere leeftijd met
bridgen beginnen verzuchten vaak “ik
had nooit verwacht dat het me zo zou
boeien, was ik er maar eerder aan begonnen”.
Denkt u dat u niet slim genoeg bent om
te leren bridgen? Nee hoor, iedereen
kan leren bridgen. Natuurlijk leert de
een wat vlotter dan de ander, maar
bridge spelen is op ieder niveau interessant en uitdagend. En wilt u uw geheugen goed getraind houden? Dan bent u
bij een bridgecursus ook al aan het

goede adres.
De Blaak mag zich gelukkig prijzen met
zowel een uitgebreid programma aan
bridgecursussen als ook een bloeiende,
gezellige en nog steeds groeiende
bridgeclub. Bridgeclub De Blaak telt inmiddels meer dan 100 leden!
Gaat u er voor? De lessen beginnen
weer in de week van 8 oktober. Voor beginners is er keuze uit de maandagmiddag en de donderdagmiddag, beide
vanaf half twee. Er zijn ook cursussen
voor gevorderden, op ieder gewenst niveau.
Het hele programma vindt u op
www.brabantbridge.nl
Wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar carlaarnolds@home.nl of bellen met Carla Arnolds 013-4560661.

(ingezonden)

Statiegeld
Blij dat Tilburg zich heeft aangesloten bij de alliantie voor statiegeld op blikjes en flesjes! Dit is de oogst van 50 meter Bels
Lijntje.
Kijk voor meer info op https://statiegeldalliantie.org
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Haal uw akten regelmatig uit
de kast!
Wanneer u bij de notaris bent geweest voor het opstellen
van bijvoorbeeld een testament of een levenstestament dan
mag u er vanuit gaan dat alles goed geregeld is. Bij veel
mensen verdwijnen de akten na het ondertekenen van de
akte in een kast. Toch is het verstandig om zo nu en dan de
akten eens tevoorschijn te halen om te kijken of alles nog
wel goed geregeld is. Hieronder zal ik een aantal redenen
beschrijven waarom het goed is om de akten af en toe te
laten checken.
Testament
Wanneer u testamenten heeft gemaakt vóór 2003, dan zijn
de testamenten gemaakt onder het oude erfrecht. Er is in de
tussentijd veel veranderd. In veel gevallen kan er veel erfbelasting bespaard worden door de testamenten een update te
geven. Speelt dit bij u, laat uw testament dan eens nakijken
om te zien welk voordeel u kunt behalen.
Wanneer de langstlevende naar een verzorgingstehuis of
een verpleegtehuis gaat, moet de langstlevende een eigen
bijdrage betalen die afhankelijk is van het vermogen. Eventuele vorderingen van de kinderen die zijn ontstaan door het
overlijden van de eerst stervende kunnen alleen opgeëist
worden wanneer de testamenten op de juiste manier opgemaakt zijn. Wanneer de vorderingen opeisbaar zijn, kan dit
betekenen dat u een lagere eigen bijdrage verschuldigd
bent.
Levenstestament
Steeds meer mensen stellen een levenstestament op om te
zorgen dat hun partner en/of hun kinderen namens hen kunnen handelen wanneer zij wilsonbekwaam zijn geworden.
Naast de vermogensrechtelijke wensen, regelen veel mensen ook hun medische wensen. Daarbij moet u denken aan
bijvoorbeeld een behandelverbod of een euthanasiewens.
Een arts is niet verplicht mee te werken aan euthanasie. Een
arts mag een verzoek weigeren. Een arts wil zeker weten of
de euthanasiewens nog actueel is voordat hij tegemoet komt
aan het verzoek. Wanneer een verklaring lang in de kast
heeft gelegen kan een persoon ondertussen een andere
wens hebben gekregen. Wij raden aan om het levenstestament regelmatig uit de kast te pakken en te heroverwegen.
Praat hierover met uw huisarts/specialist en bekrachtig uw
wens wanneer u de huisarts bezoekt.
Wanneer uw persoonlijke situatie of uw vermogen verandert
is het goed om te kijken of uw akten nog passen bij uw situatie. Dit geldt ook voor andere akten dan het testament of het
levenstestament. Denk bijvoorbeeld ook aan een samenlevingscontract en huwelijkse voorwaarden.
Twijfelt u of uw akten nog up-to-date zijn, neem dan contact
met ons op via 013-532 11 55 of via info@notaristilburg.nl.

Vraagblaakjes
Ik ben op zoek naar een bungalow/semi-bungalow in de
Blaak. Mocht u uw huis willen verkopen dan graag een telefoontje naar: 0640946093.
---------------------Ik ben op zoek naar een kinderoppas adres voor overdag
op de dagen woensdag, donderdag en vrijdag. Als u oppas
nodig heeft, gaarne een berichtje naar 06-37424451.
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De Vakantieweken
John Claesen
Mijn vrouw en ik zaten thuis geduldig
te wachten op mijn dochter, want we
zouden samen met haar kinderen
naar de kermis gaan. Daar zat ik dan,
keurig in het pak, te wachten voor het
raam bij de geranium. Mijn schoonmoeder zaliger kwam net als mijn
dochter ook nooit op tijd. Altijd te laat
tot die ene keer toen ze ons plotseling
veraste. Ze is gecremeerd, volgens
planning exact op tijd, precies vijf
dagen na haar overlijden.
Gelukkig viel het wachten op mijn
dochter mee, want dit keer was het
maar slechts een uur. Met de fiets
naar de kermis en die was er niet
goedkoper op geworden. Het geld
vloog uit mijn portemonnee en zeker

als je ook met je kleinkinderen over
de kermispleinen dwaalt. Attractie in,
attractie uit. En is het geen attractie
dan lusten ze wel ijsje of oliebollen of
een suikerspin. Mijn dochter wilde wel
paling. Deze lekkernij kostte maar
vijfentwintig euro per pond. Dan wil ik
het nog niet hebben over de afrekening op het terras. Zes drankjes en
dan al bijna vijfentwintig euro kwijt
zijn. Ik vroeg nog of ze het wilde narekenen maar mijn vrouw vond dat ik
weer krenterig deed dus we stonden
op gingen verder. Ik vergat nog om
de vijftig eurocent terug aan te
nemen.
Gelukkig was het weer tijd om naar
huis te gaan tot mijn dochter het idee
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opperde om in het restaurant bij
ons om de hoek te gaan eten. Ze
had helaas wel haar portemonnee
thuis laten liggen. Mijn vrouw
hoorde dat laatste al niet meer en
vond het een geweldig idee. En ik
dacht: ‘ach, het is maar eenmaal
per jaar Kermis’. We hebben
heerlijk gegeten en genoten. De
laatste dag van de kermis zat
erop en dagen daarop kropen
vooruit.
Mijn vrouw had er genoeg van dat
ik de hele dag maar thuis zat met
alleen bezigheden, zoals de krant
lezen, koffiedrinken en de activiteiten op straat in de gaten houden.
“Zoek een hobby net als al die anderen die niet meer werken”, foeterde ze meermalen per week als
ik weer eens in de weg zat terwijl
ze haar hobby uitvoerden. Ze had
namelijk een geweldige hobby:
schoonmaken.
Na enkele weken nadenken, wikken en wegen had ik besloten om
de hengelsport te gaan beoefenen. Het leek me een geweldig
idee om langs de waterkant te zitten en lekker te genieten van de
rust en met toegeknepen ogen
naar het golvend water te staren.
Van mijn zwager, een fanatieke
visser kreeg ik een hengel te leen
en zodoende ben ik met mijn fiets
en alle attributen naar de vijver
gefietst. Nauwelijks zat ik op mijn
stekkie, zo heet dat in vaktermen,
kwam de eerste nieuwsgierige
een kijkje nemen. Hij nam me
blijkbaar niet serieus want hij
begon zijn praatje niet met of ze
willen bijten maar hij vertelde dat
hij, toen zijn vrouw nog leefde, dat
hij altijd ging vissen met zijn
vrouw. Ik zeg tegen hem: “Tja, iedereen heeft zijn eigen methodes.
Ikzelf gebruik het liefst regenwormen.” Hierna was hij op zijn fiets
vlug verdwenen. Ik zelf besloot
om ook maar weer naar huis te
gaan, want waarom zou je vissen
willen vangen terwijl je in de viswinkel de vis kunt kopen waar je
zin in hebt.

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
secr.
: k. havenaar
niers 40
4634819
stichting wijkraad de blaak
secr.
: p. van der bijl
weteringlaan 196
4673174
speeltuincommissie
voorz.
: h. de kort
5900011
werkgroep ouderen club ‘92
secr.
: f. vergeer
regge 60
5900280
sportvereniging de blaak
secr.
: g. v. schooten
bruggenrijt 6
4671959
tennisvereniging t.c. de blaak
secr.
: j. ruijgrok(secretariaat@tcdeblaak.nl) engebeek 3
5359545
aanmelden
: m. simons
lauwers 17
06-53794800
bridgeclub de blaak
voorz.
: b. bischoff
bc.de.blaak@gmail.com
4686279
kindervakantiewerk de blaak
secr.
: n. de langen
ravensteinerf 31
8899086
carnavalsver. “de blaokpappers”
postbus 9192 - 5000 HD Tilburg
koor “calliope”
: olga hellings
olga@ho-net.nl
gemengd koor “malkander”
voorz
: h. van de heuvel
www.koormalkander.nl
toneelvereniging “kabaal”
voorz.
: h. kalkman
regge 89
06-81170076
volkstuinver. “de kaaistoep”
: h. verschuuren
hanneke.verschuuren@gmail.com
4682822
dahlia- en volkstuinvereniging “flora”
: f. simons
beeklaan 50
4632623
comite behoud waardevol blaakgebied
: h. balsters
vlettevaart 14
5910098
zonnebloem
: mevr. peijnenborg
keltenstraat 16
4675895
herensociëteit tilburg
secr.
: a. de kok
vierbanse gantel 5
4675000
duurzame energie de blaak
voorz
: h. jager
aa of weerijs 42
4685019
vriendschapsbank (inloop)
: contour de twern
hotel ibis
woensdag 10-12 uur
SCHOLEN EN STUDIE
kindercampus grebbe
dir.
openbare basisschool “de blaak”,
dir.
r.k. basisschool “de borne”,
dir.
studiekeuzecoach brigitte bruens
remedial teaching / jungle memory coach:
huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’

: r. spieringhs
: 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 schaik- 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 8.15-9.45 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

: 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
reflexzonetherapeut voetbalans
: t. hermans
medisch pedicure care 4 feet
: jacqueline van gool
pedicure de blaak
: g.j. weigand
pedicure
: marion knoop
medisch pedicure voet en teen zorg
: blondien lafertin
psychomotorische / emdr kinder-therapie praktijk : r. adriaansens
diëtistenpraktijk schormans vanmoorsel
: a. schormans / l. van moorsel
beloved kraamzorg
: sharon van aalst
shiatsu (drukpunttherapie)
: maria van der sar

vlettevaart 23
beeklaan 122
swalm 31
dintel 58
wijkevoort 5, riel
kasteel strijenstraat 31
dieze 15
grevelingen 2
weteringlaan 162
grebbe 38
oude maasje 8
merkske 3
vlettevaart 57

DIVERSEN
beautysalon jebeau
beau visage praktijk voor huidverbetering
uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten
coachingspraktijk lcc
reiki en massagepraktijk chakura:

veerse meer 60
vlettevaart 14
henriette ronnerstraat 19
weteringlaan 134
deltalaan 9

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

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

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

4670580

4676298
4631384
4679266
4634344
4630900
06-28416175
4634748
06-21382280
4637344
06- 54741409
4689795
8229222
06-43233311
4676554

4681118
5910099
5920048
06-52493511
06-45934848

