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voorwoord
De laatste herfstdagen zijn een feit. Het weer is omgeslagen, de blaadjes zijn van kleur veranderd en de meeste inmiddels
ook al van de bomen gevallen.
De winter doet zijn intrede en we zijn alweer in de laatste maand van 2019 aangekomen. Het jaar dat de wijk uitgebreid haar
40-jarige bestaan gevierd heeft. Op naar de 50e verjaardag in 2029!
Velen zijn zo betrokken bij de wijk, getuige de artikelen in dit wijkblad. Zo kunnen we deze editie lezen over de activiteiten
van de wijkraad, is er een oproep voor het drie-koningen zingen en zijn er mooie plannen en ontwikkelingen binnen SV de
Blaak opgetekend.
Rest mij u een mooie wintertijd te wensen: fijne kerstdagen en
een gezellige jaarwisseling! Tot volgend jaar!
Marie-Cecile

Foto voorpagina: John Bouland
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kopij voor het volgend nummer
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redactie:
marie-cecile bouwens
john bouland
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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.

Nieuw in Tilburg: De Mantelzorglijn

Het aantal mantelzorgers neemt toe en
daarmee ook de vragen en behoefte
aan informatie. Er is gelukkig veel informatie te vinden. Soms zelfs zoveel dat
mantelzorgers, maar ook professionals
door de bomen het bos niet meer zien.
Daarom lanceren ContourdeTwern,
Exfam en de gemeente Tilburg per 1
maart 2020 de mantelzorglijn in Tilburg.
De mantelzorglijn is een samenwerking
van ContourdeTwern en Exfam in opdracht van de gemeente Tilburg. De
mantelzorglijn heeft tot doel mantelzorg
op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Dit doen we door

telefonisch ondersteuning aan te bieden
aan mantelzorgers en professionals bij
het vinden van de weg naar de juiste instanties en ondersteuning.
De mantelzorglijn is per 1 maart 2020
dagelijks van 9 tot 17 uur telefonisch te
bereiken via 013-5839900 of per mail
via mantelzorglijn@contourdetwern.nl.
De contactpersoon is Marlies van Ginneken, Staffunctionaris CountourdeTwern. Zij is bereikbaar per mail via
marliesvanginneken@contourdetwern.nl
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Sportvereniging “de Blaak”
nieuwe stijl
Dag:

Tijd:

Onderdeel:

Contactpersoon:

woensdag

10.00 – 11.00 uur

Pilates

Marianne van den Bogaard

19.00 -- 19.45 uur
20.00 – 21.00 uur
20.00 – 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur

bootcamp
keep-fit dames
volleybal volwassenen
zaalvoetbal volwassenen

Marianne van den Bogaard
Marianne van den Bogaard
Ineke van Elswijk
Frans Heesters

19.30 – 21.00 uur
19.00 – 20.00 uur

badminton volwassenen
badminton jeugd

Louis Verstappen
Frank van der Heijden

donderdag

Een overzicht van onze sporten.
Zie voor meer informatie betreffende de contributie, het trainingsrooster etc. onze website: www.svdeblaak.nl.
Je kunt altijd aan een gratis proefles mee komen doen. Vul op de website even een contactformulier in!

WELKE SPORT IS HET VOOR JOU? KUNNEN WIJ DAAR IETS IN BETEKENEN?
Schrijf je in op de verjongde teamsport onderdelen, Volleybal 2.0, Voetbal 2.0/3.0 en Badminton 2.0.

We gaan de vereniging op alle fronten verjongen.
We hebben al vaker veranderingen binnen de vereniging doorgevoerd. We
gaan met de teamsport onderdelen Volleybal, Voetbal en Badminton nieuwe
groepen starten met een leeftijdsgrens.
Voor de meer individuele sporten
(Keepfit, Pilates, Bootcamp) komen er
in de toekomst veranderingen, mogelijk
een ruimer aanbod en op meerdere momenten van de week; daarover later
meer.

teamsporten zodanig te gaan organiseren dat er naast de bestaande groepen
ruimte komt voor nieuwe teams van
jonge leden (bijv. 18-40 jaar).
Stuur een email naar het secretariaat
van de sportvereniging waarin je aangeeft welke nieuwe sportonderdelen je
binnen de wijk graag zou willen beoefenen, of de uitbereiding van onderstaande onderdelen.
Ik heb interesse voor het sportonderdeel:
(dus houd me op de hoogte via mijn
email):

We zien het helemaal zitten om nieuwe
sportonderdelen te starten en om de

1.Volleybal 2.0 (van 18 tot ca. 40 jaar)
2.Voetbal 2.0 (van 10 tot 18 jaar)

3.Voetbal 3.0 (van 18 tot ca. 40 jaar)
4.Badminton 2.0 (van 18 tot ca. 40 jaar)
Bij voldoende aanmeldingen gaan we
acuut met de gemeente in overleg om
zaalruimte te regelen.
Stuur je reactie naar
secretariaat@svdeblaak.nl en vergeet
niet je naam, leeftijd en emailadres te
vermelden.
Een sportieve groet,
Namens Sportvereniging
Voorzitter Will de Laat
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Weteringlaan 124
5032 XT Tilburg
www.ozet.nl
info@ozet.nl
013 467 12 65
06 50 601 127
Facebook.com/ozetCS
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FOR MEN

Christian for men
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KBO Blaak-Zorglied

Uw bijval is welkom
Korting van de pensioenopbouw en
pensioenuitkering dreigt voor 8 miljoen
Nederlanders (werkenden en pensioengerechtigden). Door het tegen de Europese richtlijnen in hanteren van een
zogenaamde (veel te lage, onrealistische) rekenrente zullen de pensioenfondsen genoodzaakt worden om
komende jaren de pensioenpremies te
verhogen en/of de uitkeringen te korten.
Zoals reeds eerder vermeld hebben
KBO-Brabant en de Stichting Pensioen
Behoud de aanzet gegeven om een bodemprocedure te starten tegen de Staat
der Nederlanden. De dagvaarding is in
september j.l. verzonden en de minister
heeft tot medio november de tijd om in
verweer te komen. Confrontatie in de
rechtbank kan dan in januari/februari
2020 worden verwacht.

onderafdeling van

geprinte petitie aan de betrokken bewindslieden zal worden aangeboden op
www.kominactievooruwpensioen.nl
kunt u deze petitie steunen. Uw bijval is
welkom, want dit is niet alleen van belang voor gepensioneerden en 50+ers,
maar ook voor de huidige generatie
werkenden.
Extra steun is er door een open brandbrief van 60 prominente personen uit de
Nederlandse samenleving (w.o geleerden, economen en top-bestuurders uit
bedrijfsleven), gericht aan de fractievoorzitters van de 2e Kamer. Ook zij
pleiten hierin voor het hanteren van een
rekenrente die meer aansluit bij de werkelijkheid.

Bij het onlangs gesloten pensioenakkoord is de grote invloed van de rekenBovendien is door KBO-Brabant, samen rente (kennelijk bewust) min of meer
buiten beschouwing gelaten en prompt
met o.m. KBO-PCOB, PGVE, Omroep
werd daarna de rekenrente nog verder
Max en enkele politieke partijen, w.o.
50PLUS, een online handtekeningenac- verlaagd. Dit terwijl de pensioenfondsen, naast een jaarlijks beleggingsrentie gestart die t.z.t. in de vorm van een
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dement van gemiddeld 7%, een enorme
en nog groeiende pensioenreserve hebben. Voorts is Nederland het enige land
in de Eurozone waar de pensioenuitkeringen (al 10 jaar lang) niet geïndexeerd
worden. En dat terwijl wij na Denemarken het beste pensioenstelsel van de
wereld hebben. Het inkomen van de gepensioneerden is hierdoor per saldo al
15 tot 20% achteruit gegaan, terwijl de
kosten van levensonderhoud jaarlijks
stijgen.
Bron: ”ONS”
(KBO magazine voor senioren)
WvZ
Informatie bij
•Hans van Roosmalen, tel.0630972121,
e-mail: kbopenp@gmail.com
•Ria Feiter, tel. 013 467 80 22,
email: riafeiter@home.nl
Vanaf medio december worden de
volgende activiteiten ondernomen:
•vr. 13 december 14:00 uur kerstbijeenkomst in wijkcentrum De Back,
(met kerstrepertoire door gemengd koor
Malkander.)
•vr, 10 januari 14:00 uur nieuwjaarsbijeenkomst in wijkcentrum de Back
•zo. 26 januari verrassingslunch in de
schouwburg en om 14:30 uur optreden
van Janne Schra & Noordpool Orkest

obs de Blaak

KINDERBOEKENWEEK
In het vorige wijkblad hebt u kunnen
lezen dat wij op OBS de Blaak de Kinderboekenweek zouden afsluiten met
een heuse voorleeswedstrijd voor de
groepen 5 tot en met 8. Op vrijdag 11
oktober was het dan eindelijk zover en
wat werd er goed voorgelezen!
Uiteindelijk heeft de jury Bram Jansen
uit groep 8B als winnaar uitgekozen.
Bram las voor uit het boek “Mijn broer is
een superheld” en deed dat zo goed dat
hij mag gaan meedoen aan de volgende
ronde en wie weet wordt hij wel de
beste voorlezer van Tilburg…en daarna
van Brabant…en daarna van Nederland! Namens alle kinderen, juffen en
meneren van harte gefeliciteerd en succes bij de Nationale Voorleeswedstrijd!

NOZEL
Op 29 en 30 oktober was OOGPUNT bij
ons op school te gast. De kinderen van
groep 1 tot en met 6 hebben gekeken
naar Nozel, een muzikale cabaretvoorstelling over vooroordelen en tolerantie.
Twee leerlingen schreven daarover het
volgende:
Nozel was een hele indrukwekkende en
leerzame voorstelling. Nozel betekent
dat je iemand een kans moet geven. Er
waren 3 types: de held, kabouter rap en
de vieze vent. Iedereen dacht dat de
vieze vent heel vies was. En dat kabouter rap niet kon rappen en dat de held
niet slim was en niemand kon redden.
Op de jas van de held stond ‘helt’, maar
helt schrijf je helemaal niet met de t op
het eind maar met de d. Iedereen vond
hem raar. Kabouter Rap was helemaal
niet goed in rappen dachten alle mensen. De vieze vent was een rare man,
die een haring uit de prullenbak aan het
eten was. Maar toen dacht iemand,
laten we de vieze vent, kabouter rap en
de helt een kans geven. De voorstelling
werd gespeeld in de gymzaal van OBS
de Blaak.
Geschreven door Lieke en Noortje
van groep 6B
MEDIAMASTERS
Van 8 tot en met 15 november speelden
vijf groepen op onze school de spannende, online serious game MediaMasters. Deze game gaat over de kansen
en gevaren van de (digitale) media.
Hoe ga je mediawijs om met Whatsapp,
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws? Onze leerlingen zijn in de klas
én thuis mediawijze uitdagingen aange-

blz 8

gaan en hebben hun krachten gebundeld om samen de missies te volbrengen.
Kinderen van tegenwoordig komen bijna
elke dag in aanraking met (digitale)
media. Vooral door te praten over je
eigen ervaringen leren de kinderen
samen met hun juf of meester hoe daarmee om te gaan en krijgen ze meer inzicht in hun eigen mediagedrag. Het
was een erg interessante, grappige,
spannende en vooral leerzame ervaring. Gelukkig hebben we de rest van
het schooljaar nog om de extra missies
te spelen…

Leerling aan het woord
Leerlingpaspoort:
- Naam: Ella Kovac
- Leeftijd: 12 jaar oud
- Woonplaats: Tilburg
- Basisschool: OBS De Blaak
‘Ik heb voor het Mill Hill College gekozen, omdat ik het een leuke school vond
en ik er een goed gevoel bij had. Vanuit
de Blaak is het ongeveer vier kilometer
fietsen en daar doe ik meestal een
kwartier over. Ik had al het Pre College
op het Mill Hill gedaan; hierbij kom je als
leerling van groep 8 tien ochtenden
naar school voor allerlei lessen, dus ik
was al een beetje aan de school gewend.
Nu ik eenmaal op het Mill Hill zit, vind ik
het fijn dat je hier als leerling veel vrijheid hebt, bijvoorbeeld op het talenplein. Dat is een ruimte waar je voor
elke taal één lesuur in de week zit. Er
zitten verschillende klassen tegelijk en
daar lopen allemaal docenten rond. In
het talenplein werk je veel aan projecten, dan ben je soort van vrij en dat vind
ik heel fijn. Mijn favoriete vak is gym,
omdat ik erg van sporten houd!
Ik zit in klas B1K en dat is een hele
leuke klas. Iedereen is altijd heel aardig

tegen elkaar en je maakt snel vrienden.
Mijn mentor is meneer Maan. Een mentor is een docent die jou lesgeeft en ook
van alles uitlegt over school. Je mentor
is ook jouw aanspreekpunt. Als je bijvoorbeeld een vraag hebt of een probleem, kun je bij je mentor terecht. Je
hebt ook elke week twee mentoruren,
waarin je les krijgt van je mentor, bijvoorbeeld in leren leren.
Iedere brugklas bij ons op school heeft
ook twee leerlingmentoren. Dat zijn
leerlingen uit een hogere klas, die eigenlijk hetzelfde doen als een mentor.
Je kunt daar dus ook vragen stellen of
tips krijgen over hoe het gaat op de middelbare school.
Waarom je voor het Mill Hill College
moet kiezen als je in groep 8 zit, is
omdat het een leuke school is en omdat
je snel vrienden maakt!
Het leukste wat ik tot nu toe op school
heb meegemaakt, is de activiteitenweek. In deze week heb je geen gewone lessen, maar ga je allerlei
activiteiten en projecten doen. We hebben bijvoorbeeld gezwommen, we zijn
op excursie geweest en we hebben een
schoolfeest gehad. De activiteitenweek
was superleuk!’
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COMPLETE BRIL MET GRATIS OOGMETING!

ACTIE ACTIE ACTIE
BRIL OP STERKTE
voor veraf óf dichtbij

KEUZE UIT RUIM 175 MONTUREN!
DA Drogisterij &
Parfumerie De Blaak
Winkelcentrum De Blaak
Amer 9
5036 AZ Tilburg

MULTIFOCALE BRIL
m et l e esg e d e e l t e

MULTI-PLUS BRIL
met breder leesgedeelte

€45 €95 €145

met actiecode:
272010

met actiecode:
868444

met actiecode:
113511

Actieprijzen zijn geldig o.v.v. actiecodes van 17 t/m 31 dec. 2019.
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John Bertens van Wijkraad de Blaak aan
het woord
worden soms wel, maar vaak ook niet
onder de paraplu van de wijkraad georganiseerd. De wijkraad krijgt een beperkt budget van de gemeente,
waarmee al deze activiteiten deels worden ondersteund. Het is fijn dat steeds
meer activiteiten in onze wijk in staat
zijn, om met hulp van sponsoren of een
eigen bijdrage, break-even te draaien.

Het einde van het jaar nadert met rasse
schreden, Sinterklaas is vertrokken en
de laatste feestdagen van dit jaar zijn in
zicht. De wijk is en wordt weer prachtig
versierd in onze eigen poging de duisternis te verdrijven; de kortste dag en
langste nacht van het jaar weer snel
achter ons te laten.
2019 was een bijzonder jaar; De Blaak,
onze wijk, bestaat 40 jaar. Dat hebben
we dit jaar uitstekend gevierd, met allerlei activiteiten speciaal voor of met een
randje van ‘De Blaak 40’. Op verschillende momenten dit jaar is er al stil gestaan bij alle vrijwilligers, sponsors en
andere betrokken die deze activiteiten
en de activiteiten in een niet jubileum
jaar mogelijk maken. Ik wil vanuit dit
voorwoord nogmaals iedereen hartelijk
bedanken, 2019 was voor onze wijk een
fantastisch jubileum jaar.
Ook voor komend jaar staan er veel activiteiten gepland voor en door enthousiaste wijkbewoners. Deze activiteiten

Ik wil graag een voorbeeld aanhalen: de
Blaak run. Dit jaar voor de 2e keer georganiseerd en een groot succes. Het is
de organisatie voor het tweede jaar op
rij gelukt om dit evenement positief af te
sluiten, waarbij de wijkraad faciliteert
door borg te staan bij mogelijke verliezen. Op deze manier lukt het ons om
met het beperkte budget nog meer activiteiten te organiseren.
Een van deze nieuwe activiteiten is een
pubquiz die in januari voor de eerste
keer georganiseerd gaat worden in het
Sportcafé (lees hier verderop in het
wijkblad meer over). Denk jij alle antwoorden te hebben? Heb je vrienden
die het nog beter weten? Meld je dan nu
aan!
Sponsoren klein en groot helpen maken
het voor veel activiteiten mogelijk om
georganiseerd te worden. Veel van
deze sponsoren zijn betrokken ondernemers die in de wijk wonen, of in of dichtbij de wijk hun bedrijf runnen. Eén in
naam hele grote sponsor pakt het al enkele jaren bijzonder aan, de Rabobank.
De Rabobank stelt ieder jaar één groot
budget beschikbaar voor alle verenigingen in Tilburg en omgeving waarbij de
leden bepalen hoe het geld wordt verdeeld, de Rabobank Clubkas Campagne.

Dit jaar heeft dit de wijkraad een extra
bedrag van €480,79 opgeleverd. Dit bedrag was een stuk lager dan de afgelopen jaren. Het aantal verenigingen dat
deelneemt aan de clubkas campagne
groeit ieder jaar, maar ook onze zichtbaarheid afgelopen jaar was minder. Dit
gaan we volgend jaar anders doen.
Blaak 40 jaar is dit jaar geopend met
een drukbezochte nieuwjaarsborrel. Om
het lustrum af te sluiten hebben we besloten de volgende nieuwjaarsborrel wat
eerder te vieren en een nieuwe naam te
geven: Kerstborrel. In de Tennisvereniging TC de Blaak hebben we een mooie
partner gevonden zodat we kerst sportief kunnen omlijsten en met de hele
wijk op 22 december het einde van
Blaak 40 kunnen vieren. Kijk op Facebook (van De Blaak) voor de laatste details.
Het is fijn om in dit wijkblad artikelen
van bevlogen en betrokken buurtbewoners te lezen die onze omgeving, en
onze aardbol een warm hart toe dragen.
Ik kan me helemaal vinden in de opmerking van de heer Meeder dat een wijkblad wellicht niet de ideale plek is om de
discussie over een dergelijk ingewikkeld
onderwerp te voeren. Beter was het geweest als ook deze wijk een eigen wijkcentrum zou hebben waar het makkelijk
is om een dergelijke discussie goed te
faciliteren. Uiteraard is er de Hofstede,
en gelukkig is het Sportcafé de Blaak
weer geruime tijd open, maar beide zijn
geen wijkcentrum. De wijkraad maakt
zich hard om in de toekomst wel een
dergelijke plek te hebben, een verzamelplaats voor jong en oud.
Binnen de wijkraad hebben we de op-
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Ben jij de slimste bewoner van De Blaak?

roep van de heer Meeder besproken,
wij zien het niet als onze rol om dergelijke activiteiten te organiseren. Wel willen wij eenieder die dit wil organiseren
daarin faciliteren, bijvoorbeeld met ons
netwerk en communicatiemiddelen.
Weet dat als deze discussie inderdaad
gaat plaats vinden, in een of meerdere
sessies, deze schrijver vooraan zal zitten.

Op vrijdag 24 januari vanaf 20.00 uur
krijg je de kans tijdens de Grote Blaak
Pubquiz om te bewijzen dat jij de
slimste wijkbewoner bent.
<tekst>
In het Sportcafé van De Blaak zal onze
quizmaster gedurende een aantal rondes testen hoe het gesteld is met jouw
algemene kennis en dat van je teamgenoten. Hou voor meer informatie de
website van de Wijkraad en de Facebook-pagina van De Blaak in de gaten!

Wil je direct een seintje ontvangen als
de inschrijving is geopend? Vul dan alvast je e-mailadres in op: bit.ly/blaakpubquiz. En mocht je al op zoek willen
gaan naar teamgenoten: elk team mag
uit maximaal 6 deelnemers bestaan. Individuele inschrijvingen worden aan elkaar gekoppeld om een team te
vormen.
De Grote Blaak Pubquiz is een bewonersinitiatief dat wordt ondersteund door
de Wijkraad en Sportcafé de Blaak.

En dan nog een aankondiging. Op 19
februari 2020 zal de volgende bewonersvergadering plaats vinden in de
Hofstede de Blaak. In deze vergadering
zullen alle door de wijkraad georganiseerde en ons bekende activiteiten voor
2020 worden gepresenteerd. Ben je
geïnteresseerd, wil je een bijdrage leveren, of gewoon zin in een interessante
avond, alle wijkbewoners zijn van harte
welkom.
Ter afsluiting hoop ik alle Blaakbewoners de hand te kunnen schudden bij de
Kerstborrel, en de rest wens ik via deze
weg alvast fijne kerstdagen en een geweldig nieuwjaar toe.

NU OOK EEN BILJARTGROEP IN DE BLAAK
Na een oproep in het Wijkblad door initiatiefnemer Ko Schaaders, kwam een
vijftal Blaakbewoners half september bij
elkaar in Hofstede De Blaak om een biljartgroep te vormen. Uieraard was het
niet onbelangrijk een locatie met een
biljartvoorziening te vinden. Dit lukte bij

wijkcentrum De Back in de wijk Zorgvlied.
Sinds enkele maanden is de groep wekelijks intensief bezig om op een aangename manier de woensdagochtend
samen door te brengen. Inmiddels zijn
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er maar liefst negen enthousiastelingen
die met veel plezier wekelijks de ene na
de andere carambole op het groene
laken tevoorschijn toveren. Een ieders
moyenne stijgt met de week.
Piet Kokx

Kerstborrel voor De Blaak op zondag 22 december
Noteer zondag 22 december in je
agenda!
Wijkraad De Blaak en TC De Blaak bundelen dan de krachten. Op die dag
(middag) wordt het tennispaviljoen omgetoverd in een warme kerstsfeer.
We luiden de kerstvakantie in met een
kerstborrel voor de héle wijk. Vanaf
15.00 uur is er een clinic voor de kinderen, vanaf 16.00 uur een hussel voor
senioren. Tennis je niet, dan kun je ondertussen heerlijk genieten van een lekker warm drankje of een van de
heerlijke hapjes. Om 19.00 uur sluiten
we af en wensen we iedereen alvast
fijne feestdagen!

Advertentie

VOORBIJZONDEREADVERTENTIESWERVEND E B R O C H U R E S O PVA LLENDEBANNERSUNIEKELOGO’SHUISSTIJLENDRONEOPNAMENENALLEOVERIGEVORMGEVINGVoor informatie, mogelijkheden en prijzen kunt u contact opnemen met HD ontwerp • Vlettevaart 19 • 5032 BK • Tilburg
info@hdontwerp.nl
•
www.hdontwerp.nl
•
T:0134691810
•
M:0651916963
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Geslaagd “Nostalgiafeest” in wijkcentrum De Back
Het Activiteitennetwerk Zorgvlied De Blaak & ContourdeTwern blikt
terug op een mooie, muzikale tijdreis
voor zo’n tachtig senioren uit
Zorgvlied en De Blaak op zondag
3 november.
De zaal was door de vrijwilligers gezellig versierd om alle gasten in een fijne
ambiance te kunnen ontvangen. Na een
persoonlijk welkom en ontvangst met
een glaasje ‘bubbels’ was er voor iedereen koffie met iets lekkers.
Nelly deed het openingswoord en vertelde hoe het programma voor deze
middag eruit zag. Vervolgens startte DJ
Ron met zijn programma “Zo Was 't
Vruuger”. Het opgebouwde decor werd
steeds uitgebreid met allerlei zaken van
vroeger. Ook werden er heel veel dingen, zoals oud gereedschap, een naaikist, foto's, gereedschap, boeken etc.
de zaal rondgestuurd. Dat leverde
mooie gesprekken op. Er was steeds
gezellige muziek te horen. De DJ kreeg
zoveel verzoeken dat het helaas onmogelijk was om alles te draaien. Hij was
er ook heel erg goed in om te reageren
op wat er allemaal in de zaal gebeurde.
Af en toe werd er ook nog gedanst.

in de vorm van onderzetters, een lichtster of een kerstslinger.
Na de quiz was er een moment om stil
te staan bij het afscheid van Ria Feiter,
een van de vrijwilligers van het activiteitennetwerk. Jenny Schram bedankte
Ria voor haar jarenlange inzet en ze
kreeg een prachtig boeket aangereikt.
Aan het einde van de middag werden
de gasten verrast met een ouderwetse
puntzak friet met een snack die aanwezigen zelf aan de friettent buiten kon
gaan halen. Als afsluiting nog een heerlijk toetje. Aan alles komt een einde. Zo
ook aan deze mooie middag die bij aanwezigen de uitspraak ontlokte ”dit mag
je wel 2x per jaar doen”.

Halverwege de middag was er een quiz.
Veel enthousiaste gasten hadden al
veel van de muziekvragen ingevuld
voordat we gestart waren. Erg moeilijk
was het dan ook niet. Wel heel gezellig
omdat de vragen over oude liedjes gingen die spontaan steeds werden meegezongen. In plaats van prijzen, zoals
iedereen had verwacht, was er een loterij aan de quiz gekoppeld. Elk formulier
had een nummer gekregen en op 20
van deze nummers viel een mooie prijs
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Nelly bedankte de wijkraden van De
Blaak en Zorgvlied die het Nostalgiafeest mede door hun financiële bijdrage
mogelijk hebben gemaakt. DJ Ron
kreeg een flink applaus voor zijn fijne inbreng deze middag. Ook een woord van
dank voor de vrijwilligers van De Back
en het activiteitennetwerk. Zonder hun
inzet is zo'n feest niet mogelijk. We
hopen iedereen bij een volgende bijeenkomst weer te mogen ontmoeten.
Mocht u de foto's van deze middag willen bekijken dan kunt u deze vinden op
de website van Wijkraad de Blaak:
www.wijkraaddeblaak.nl
Nelly van der Bijl, Bestuursondersteuner wijkraad De Blaak, telefoon: 0642575760
e-mail: nellydelau@wijkraaddeblaak.nl

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

Zo vlak voor kerst blikken we kort terug op een aantal leerzame, leuke én sportieve activiteiten die in het eerste gedeelte van schooljaar 2019 – 2020 plaatsvonden.
Sponsorloop voor kindertehuis Wikrama Putra
We zijn dit schooljaar feestelijk gestart
met de lustrumweek t.g.v. van het 40jarig bestaan van De Borne. Een van de
activiteiten in de feestweek was de
sponsorloop voor kindertehuis Wikrama
Putra. Onze gym juf Fenna heeft de afgelopen maanden een grote reis gemaakt en tijdens haar verblijf in
Indonesië heeft zij 5 weken in dit kindertehuis in Semarang (Java) gewerkt via
stichting SKKI (Stichting Kansarme Kinderen Indonesië). Ze heeft daar gewerkt
en gesport met kinderen die daar
wonen. Toen juf Fenna daar was, is er
brand geweest en is helaas een deel
van het kindertehuis afgebrand.
Daarom is het prachtige bedrag dat de
kinderen van De Borne ingezameld
hebben tijdens de sponsorloop meer
dan welkom! Een deel van het geld is
door juf Fenna besteed aan sport- en
spelmaterialen en de rest is overgemaakt naar stichting SKKI en wordt gebruikt voor nieuw lesmateriaal en
speelgoed en hiermee wordt de bibliotheek weer opgeknapt. Wij zijn trots op
onze kinderen die zo hard én veel gelopen hebben voor dit kindertehuis!
Verkeersweek
In de eerste schoolweek na de herfstvakantie stond de Verkeersweek op de
planning. Er zijn voor en door de units
verschillende leerzame activiteiten georganiseerd rondom verkeer, afgestemd
op de leeftijd en belevingswereld van de
kinderen. Op donderdag werden alle
thuisgroepen verrast en konden zij genieten van een geweldige voorstelling

van Jovel’s MAGIC TRAFIC show, een
geweldige én leerzame verkeersgoochelshow!!!
Vleermuizen gespot
Op maandagochtend 4 november werd
door leerlingen van unit 3 een vleermuis
gespot die rondvloog in de school. Dat
was natuurlijk erg interessant en de
leerkrachten besloten dat de kinderen
die ochtend een mini-onderzoekje
mochten doen naar vleermuizen. Ze
zochten vijf weetjes op en werkten deze
uit. Daarnaast wilden de juffen en meneren een oplossing hoe we de vleermuizen uit school konden krijgen. Een
van de ideeën, een deskundige raadplegen, hebben we uitgevoerd. Gelukkig
heeft de deskundige de vleermuizen
veilig uit school kunnen halen. Het was
een erg interessante en leerzame
ochtend!
Sinterklaas en Kerst
We hebben op donderdag 5 december
samen met alle kinderen een gezellig
feestje gevierd t.g.v. de verjaardag van
Sinterklaas en op deze dag hebben de
Pieten er weer een gezellige boel van
gemaakt!
Op woensdag 18 december vieren we
in alle thuisgroepen het kerstfeest en
terwijl de kinderen binnen zijn, wordt
door de oudervereniging een gezellig
samenzijn georganiseerd voor alle ouders. Leerlingen en team bs De Borne
wensen u een gezellige kerst en een
voorspoedig 2020.
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar?
Kom kijken op basisschool de Borne
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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 24 maart 2020 (aanvang 19.30 u.) naar de informatie-avond
en/of bezoek samen met uw kind de
open ochtend op donderdag 26 maart
2019 (9.00 – 12.00 u.) of neem contact
op 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@xpectprimair.nl .
Op onze website www.basisschooldeborne.nl vindt u informatie over
De Borne en betekenisvol onderwijs.
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M I N I WAV E S

COLLECTION

PERFECTLY STACKABLE. BRILLIANT ON THEIR OWN. AND CHRISTMAS IS JUST AROUND THE CORNER....

JUWELIER PIJNENBURG - Heuvelstraat 61 - 5038 AC Tilburg
013 543 48 68 - info@juwelier-pijnenburg.nl

BIJNA KERST
John Claesen
Sinds ik niet meer werk, genieten mijn
vrouw en ik, ondanks de ongemakken
dat het ouder worden met zich meebrengt, nog meer van het leven. We
hebben nu veel meer tijd voor het voorbereiden van het kerstfeest. Het kerstmenu bedenken en menukaarten
maken. Heerlijk en geen verplichtingen
en natuurlijk de vrijheid: geen klok, geen
deadlines, geen stress, maar ook geen
geld. In tegenstelling tot mijn vader die
indertijd zijn politiebaan ging verlaten en
met pensioen ging. Die bleef nog lang in
het opsporingswerk. Iedere dag zocht
hij zijn bril, zijn wandelstok, zijn kunstgebit en ook zijn sleutels.
De kerstdagen zijn ondertussen in aantocht. Dan komen de kinderen weer gezellig op bezoek. Dat betekent ook dat
er meegegeten moet worden. Als jaarlijkse traditie wordt op mijn drankvoorraad een behoorlijke aanslag gepleegd.
Mijn vrouw en ik genieten van de
maand december en vinden dit altijd
een leuke tijd. We gaan vaak naar de
stad en drinken daar samen een kopje
koffie bij onze favoriete koffietent. De
stad is dan weer altijd sfeervol met al

zijn lichtjes. We gaan dan, voor de
drukte weer losbarst, op tijd huiswaarts.
Laatst toen we op weg waren naar huis
zagen we een politieagent vol overgave
een bon uitschrijven wegens foutparkeren. Ik zei: “Kom op man, hij staat er net
en het is bijna Kerstmis; de tijd van verdraagzaamheid”. Maar de agent bleef
onverschrokken doorschrijven. Toen
schold ik – geheel tegen mijn gewoonte
in – de agent uit. De man keek me uitdrukkingloos aan en begon een 2e bonnetje te schrijven. Mijn vrouw kon het
niet laten en deed van haar kant ook
een duit in het zakje. Ik suste haar nog
maar de dienstklopper bleef bonnen
schrijven. Hoe meer we hem irriteerden,
hoe meer papierwerk hij produceerde.
Maar persoonlijk vonden we dat eigenlijk allemaal niet zo erg, want wij waren
immers, zoals altijd, met de bus naar de
stad gekomen. Op deze manier proberen we er elke dag iets leuks van te
maken, dat is belangrijk op onze leeftijd!!!

!
!
!
Thuis zitten we vaak op de bank, de

was vroeger beter en zeker de gezondheid. Mijn vrouw heeft namelijk behoorlijk last van haar benen en ze voelt vaak
de pijn en ongemak. Soms vraagt ze
aan mij hoe ik me voel. Geen pijn gelukkig ,maar vaak voel ik me als een pasgeboren baby: geen haar, geen tanden,
maar gelukkig nog geen luier.
We houden ook wel van gezelligheid en
van lekker eten en niet alleen met de
feestdagen. Laatst nodigden wij onze
nieuwe buren uit. Was heel gezellig en
toen mij vrouw even weg was zeiden ze
dat ze het zo mooi vonden en na zoveel
jaar huwelijk ik mijn vrouw nog steeds
schat, lieveling, duifje of honnepon
noemde. Ik beaamde dat ik dat al lang
doe want de laatste tien jaar kan ik echt
niet meer op haar naam komen. Hebben wij na al die jaren toch nog een geheimpje voor elkaar

!

kerstboom met zijn kerstlichtjes aan,
!
een heerlijk glas wijn erbij en gezellig te
kletsen over de goeie oude tijd. Alles

Uw huis verbouwen?!!

VLAKBIJ DE BLAAK!
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Zelfbeheersing rondom voedsel.
Joep Voogt,
H.T.C. De Wolf

Het is moeilijk voor een hond om zichzelf te beheersen als er voedsel in de
buurt is, maar het is onze verantwoordelijkheid om hem dat bij te brengen.
Doen we dat niet, dan kan dit leiden tot
voedselagressie.
Les 1: de hand levert voer, dus niet
snaaien
Neem een klein stukje voer en houd dat
net buiten bereik van de hond.
1. Als uw hond er aan ruikt dan sluit u
uw hand.
2. Houd uw hand gesloten ook als uw
hond er aan ruikt of met zijn poot er op
slaat.
3. Zodra uw hond maar in het geringst
zijn kop wegdraait, krijgt hij het voer en
zegt u “pak maar”.
4. Vervolg de oefening door uw hand
met het voer open te houden terwijl uw
hond geduldig wacht tot hij toestemming
krijgt het te pakken.
Probleemoplossing:
• Mocht uw hond te fanatiek reageren
op het gebruikte voedsel, pak dan iets
minder lekker voer.
• Krabt uw hond te fanatiek aan uw
hand, doe dan een werkhandschoen
aan.
• Beloon iedere stap, hoe klein deze
ook is.
Les 2: voerbakmanieren
Een hongerige hond zal op zijn voer afstormen en kan tijdens de training gefrustreerd raken. Doe deze oefening
dus buiten zijn vaste eettijden en met

kleine hoeveelheden.
1. Doe wat voer in zijn bak en houd in
uw andere hand een lekkere beloning.
2. Vraag uw hond om te gaan zitten.
Zodra hij dat doet krijgt hij de lekkere
beloning.
3. Herhaal dit verscheidene keren.
Breng dan de voerbak dichter bij de
grond.
4. Als hij blijft zitten, weer belonen.
5. Staat hij op ga dan weer rechtop
staan met de bak en begin opnieuw.
6. Ga terug naar stap 3 en ga verder
totdat de bak helemaal op de grond
staat.
7. Heb geduld en vergeet niet uw hond
te belonen als hij blijft zitten zodat hij
leert hoe hij zijn beloning kan bemachtigen.
8. Als de bak eenmaal op de grond
staat, geef hem dan toestemming om te
gaan eten. Bijvoorbeeld door smakelijk
eten te zeggen. Klinkt toch veel leuker
dan “pak maar”?
Les 3: voerbakagressie
Voedselagressie ontstaat altijd als de
voerbak of voedsel zoals een bot, herhaaldelijk afgepakt wordt. Dit afpakken
is helemaal niet nodig. Zeker niet vanuit
de gedachte dat het voer van u zou zijn
en niet van uw hond. Er wordt helaas
nog vaak verteld dat u uw hond zou
moeten laten blijken dat u zijn meerdere
bent. Dat u hem zou moeten domineren. Echter, niets is minder waar. Wat
een hond aan voedsel verworven heeft
mag hij houden.

Hoe voorkom je baknijd en
voedselagressie?
Geef uw hond eens een halfvolle voerbak en vul de rest bij terwijl hij staat te
eten. Zet eens een compleet lege bak
neer en vul die bij als hij er bij staat.
Gooi eens wat extra lekkers in zijn bak
terwijl hij staat te eten zoals een stukje
worst, kaas o.i.d..
Zo leert hij dat uw aanwezigheid iets
extra lekkers oplevert in plaats van de
vervelende ervaring van het afpakken
van zijn voer. Heeft u hem iets gegeven
in de vorm van een bot, gedroogde kophuid, etc., ruil dan voor iets anders lekkers. Maar misschien nog beter, laat
hem gewoon met rust als hij eet. De uitdrukking “Je de kaas niet van je brood
laten eten” doet voor honden net zoveel
opgeld als voor mensen.
Heeft uw hond toch iets te pakken gekregen van het aanrecht en het kan
geen kwaad als hij het op zou eten, ga
dan de strijd niet aan met het risico gebeten te worden. Dat is het niet waard.
Als hij het voedsel verdedigt dan is dat
enkel omdat hij het te belangrijk vindt
om het af te geven, niet om u te domineren. U heeft hem de kans gegeven
erbij te kunnen. De volgende keer er gewoon voor zorgen dat het buiten zijn bereik blijft. Dan is er ook geen strijd.
Beter nog, leer hem middels les 1 en 2
dat hij voedsel alleen met uw toestemming mag pakken.
Heeft u een hond met voedselagressie,
dan kunt u bij ons altijd terecht voor
professionele hulp.

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:

“Weet u wel wat er bij komt kijken voor uw
boodschappen bij u in huis zijn”.
Om dat aan de weet te komen stond op
dinsdag 22 oktober 09:30 uur een aantal belangstellende senioren bij de Hofstede klaar om gezamenlijk naar het
Albert Heijn Distributiecentrum aan de
Pegasusweg te vertrekken. Er waren
ook deelnemers op eigen gelegenheid
gekomen, zodat we in totaal met 24
man waren.
We werden verwelkomd door de Vestigingsmanager Bob Keasberry met koffie
en overheerlijk, vers gebak.
Hoe distribueert Albert Heijn vanuit Tilburg?
Voor een indruk van dit distributiecentrum werd ons een boeiende video getoond, waarin medewerker Richard de
Rooy de vele afdelingen toelichtte. Om

dit zelf te gaan bekijken werden we ingedeeld in groepen van 6 en moesten
een paar veiligheidsschoenen aantrekken. Extra enthousiaste rondleiders
stonden paraat.

De orderverzamelaars, geholpen door
draagbare terminals, vullen hun transportwagentjes en rijden deze naar de
laadstations. Ze vullen de vrachtwagens
die de winkels bevoorraden.

De afdelingen die we bezochten waren:
• VERS bij een temperatuur van +3
graden
• FRUIT bij een temperatuur van 14
graden (bij verplaatsing door koude
ruimtes krijgen de transportkarren een
dikke jas aan).
• VLEES bij een temperatuur tussen 1en 2 graden.

Wat vonden wij ervan:

Er komt bij het centrum een goederenstroom binnen van verschillende leveranciers en alle goederen worden
opgeslagen in de stellingen.

De rondleiders gaven ons een duidelijke
uitleg en wisten onze vragen kundig te
beantwoorden. Boven verwachting en
indrukwekkend. Vooral versproducten
zien er verzorgd en smaakvol uit (en dat
zeker rond 12:00 uur). De gedemonstreerde robot die kratten bier verwerkte
was indrukwekkend en de oud technici
onder ons stonden te watertanden.
En of we hier ook zouden willen
werken?
Tja we zijn bijna allemaal 65+, maar de
koffie verzorgen in een warme afdeling,
zou nog wel gaan. Voldaan en onder de
indruk namen we om 13:00 afscheid
van onze gastheer Bob.

Foto’s Ko Schaaders

Voor het hoofdkantoor staat klant
Beppie met een boodschappentas. Zij
staat daar om de medewerkers eraan
te herinneren dat de klant belangrijk is.
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Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde
kandidaat-notaris

1.
Pak de regie
Met mediation blijf je in gesprek. Zo
komt alles ter tafel wat gezegd moet
worden om verder te kunnen. Ook al is
het vertrouwen in de ander geknakt, het
kiezen van een mediator boven een advocaat zorgt ervoor dat je blijft praten.
De mediator zorgt dat jullie écht naar elkaar luisteren en een ieder kan zeggen
wat hij of zij wil. De mediator stuurt het
proces, begeleidt het gesprek en is altijd
neutraal en onpartijdig. Door te (blijven)
praten kom je (weer) in beweging!

wint vaak de één en verliest de ander.
In de praktijk is gebleken dat de partijen
zelf (weliswaar onder kundige begeleiding) prima in staat zijn om zelf afspraken te maken waar zij samen achter
staan. Ook al houd je dit vooraf niet
voor mogelijk, telkens blijkt weer dat
partijen daartoe wel in staat zijn. En als
partijen de oplossingen en afspraken
zelf bedacht en gemaakt hebben, zijn
de afspraken meestal toekomstbestendig.
4.
Vlot & betaalbaar
Een mediationtraject verloopt sneller
dan een procedure bij de Rechtbank.
De mediator zorgt voor een efficiënt en
vlot traject. Bovendien zijn de kosten
van het mediationtraject vele malen
goedkoper dan een procedure bij de
Rechtbank en alle advocatenkosten die
daarbij horen.

2.
Respect voor de ander
Neem de verantwoordelijkheid voor je
eigen gedrag en draag de consequenties van je handelen. Door te blijven
praten groeit het begrip en verbetert de
verstandhouding. Dat is een goede
basis voor het maken van afspraken.
Met mediation voorkom je dat de rechter afspraken aan jullie oplegt waar je
misschien wel helemaal niet achter
staat. Gaandeweg blijkt altijd meer mogelijk dan vooraf gedacht.

5.
Kies een professional
De ene mediator is de andere niet. Bij
de afwikkeling van een nalatenschap of
een scheiding krijg je ook te maken met
juridische, financiële en fiscale zaken.

3.
Win-win
Als een rechter een uitspraak doet dan

Dit vraagt om expertise! Kies daarom altijd voor een professional die aantoonbaar over de juiste kennis beschikt.
Iedereen heeft ten slotte het recht om te
weten wat de kaders zijn.
Meer weten?
Bij De Kerf & Van Sprang notarissen
kunt u terecht voor begeleiding (mediation) bij de afwikkeling van een nalatenschap waarbij de neuzen van de
erfgenamen niet dezelfde kant op staan.
Ook voor een scheiding kunt u bij ons
terecht. Het eerste gesprek van een half
uur is gratis en vrijblijvend. U bent van
harte welkom.
De Kerf & Van Sprang Notarissen
Aefke van de Garde
Kandidaat-notaris | MfN Registermediator | VMN-notaris
Info@notaristilburg.nl | 013-5321155
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Computers Mill Hill College naar Afrika

OPEN
DAG

een computergebouw.
In 2012 heeft het Mill Hill College al eerder gebruikte computers gedoneerd aan
de school. Deze computers zijn tot nu
toe actief gebruikt in de computerklas,
maar ze zijn echt aan vervanging toe.
Het Damiaan Lyceum vindt het erg fijn
dat ze nu weer gebruik kunnen gaan
maken van nieuwere computers.
Wellicht kunnen de leerlingen uit Burkina Faso als de computers geïnstalleerd zijn een keer met de leerlingen
van het Mill Hill College
corresponderen.
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Zit je in groep 7 of 8?
Kom dan luisteren naar de ervaringen van leerlingen
waarom studeren op het Mill Hill College zo leuk is!
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Het Mill Hill College heeft kortgeleden
alle computers in de school vervangen.
Op 2 december 2019 worden de oude
computers, in samenwerking met Van

Korven Rijwielhandel Goirle, gedoneerd
aan het Lycée Saint Damien/Damiaan
Lyceum in Garango, Burkina Faso.
Deze school is een initiatief van de 85jarige Florentine van Espen. Zij is vanaf
1963 in Garango en zet zich speciaal in
voor onderwijs en gezondheidszorg. In
2010 is ze (na vele andere projecten)
gestart met het Damiaan Lyceum, om
vooral ook meisjes de kans te geven om
verder te kunnen studeren in het hoger
onderwijs of aan de universiteit. De
school is nu toegankelijk voor zowel jongens als meisjes. Het Damiaan Lyceum
heeft een capaciteit voor vierhonderd
leerlingen en bestaat uit acht lokalen en

ss

Het Mill Hill College doneert tientallen gebruikte computers aan een
middelbare school in Burkina Faso,
Afrika. Als derdewereldschool voelt
het Mill Hill zich verbonden met mensen in de wereld die het minder goed
hebben en dat draagt de school dan
ook actief uit. Daarom is het fijn dat
hun computers een tweede leven
kunnen krijgen op een plek waar ze
hard nodig zijn.
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No jump volleybaltoernooi
Op zondag 29 december
organiseert Volley Tilburg i.s.m. de Nevobo het eerste no jump volleybaltoernooi.
De roep om alternatieve sportvormen voor senioren wordt steeds luider. Zo bestaat er al walking football, walking hockey en
walking korfbal, maar nog geen aangepaste vorm van volleybal.
Volley Tilburg heeft deze vorm bedacht.
Vaak zie je dat senioren uitvallen door blessures aan enkel, knie, heup of rug. De naam zegt het natuurlijk al, maar bij no jump
volleybal wordt er niet gesprongen, waardoor de belasting op je lijf een stuk minder is.
Op zondag 29 december vindt het toernooi plaats in sporthal T-Kwadraat in Tilburg van 10.00-17.00 uur. Je kunt een dames-,
heren- of mixteam opgeven in de niveaus hoog en laag.
Ook zal er een no jump volleybal demonstratiewedstrijd plaatsvinden.
Naar aanleiding van dit toernooi wordt er gekeken of deze vorm van volleybal potentie heeft voor de toekomst.
Geïnteresseerd of meer weten?
Op www.volleytilburg.nl/nojumpvolleybal kun je inschrijven en is een demonstratiefilmpje beschikbaar.
Als je meer informatie over no jump volleybal wilt hebben, mail dan naar prcommunicatie@volleytilburg.nl.

U zoekt een
vakkundige

ELEKTRICIEN
in De Blaak?
Neem dan eens contact op met Dennis van Gils.
Hij kan u electrotechnisch optimaal adviseren over o.a. uw
verbouwing, een verlichtingsplan, zonnepanelen, tuinverlichting, of de installatie van een nieuwe meterkast…

Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed maar vooral gezond 2020

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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Wedstrijd Driekoningen zingen in de Hofstede
Komen jullie ook?
6 januari - 17.00 UUR
Wij nodigen jullie uit Driekoningen te komen zingen op maandag 6 januari om 17.00 uur in de Hofstede. Wanneer je wilt, kun je
natuurlijk eerst bij de grote kerststal een mooie foto van jezelf maken. Daarna mogen alle groepen in de zaal van de Hofstede
zingen door een microfoon voor een “zeer bekende” jury en het publiek. Rond 18.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Wie
neemt dit jaar de beker mee naar huis?
Wanneer alle koningen gezongen hebben, ligt er voor jullie een speciale koek met….. de beroemde boon klaar. Dus voorzichtig
eten, want wie de boon in zijn koek vindt, krijgt een prijsje. Hierna zal de jury de prijswinnaars bekend maken.
We hopen dat jullie, net als vorig jaar, in grote aantallen komen en dat het ook weer voor de grote mensen een gezellige ontmoetingsplek zal worden, waar een ieder kan genieten van alle koningen.
Kom je ook met je vriendjes en vriendinnetjes? Tot dan!
Hanny de Kort (Voorzitter Werkgroep Jeugd en ontspanning de Blaak)
(Dank aan onze sponsoren: Wijkraad, Snitz, Bloem & Meer, Jumbo Amer en de Hofstede
die dit evenement mogelijk maken)

•
•
•
•
•
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Gianotten

BEZOEK AAN HET KONINKLIJK WILLEM II STADION
Piet Jan Moerman

22 Blaaksenioren gingen op 19 november op stap voor een Stadiontour in het
Willem II stadion.
Na kennismaking met onze gids, Dre
Verhoeven, verzamelden we ons bij het
standbeeld van voetballer Jan van Roesel voor een groepsfoto.
Jan van Roesel maakte deel uit van de
Club van 100 van de “MOOISTE CLUB
VAN HET ZUIDEN”, die op 12 augustus
1896 is opgericht. Om deel uit te maken
van de CLUB van 100, moet je 100
wedstrijden voor WILLEM II hebben
gespeeld.

Onze gids gaf daarna uitleg over de ontwikkeling van de voetbalschoen en de
voetballen. Diverse deelnemers herinnerden zich nog de afdruk op hun hoofd
van de veter in de leren bal wanneer ze
hiermee een kopbal hadden gemaakt.

verrassing voor velen. Een bezoek aan
verschillende skyboxen gaf een totaal
andere indruk van voetbal beleving. Voldaan namen we afscheid van onze gids.
Met dank aan onze organisator Ko
Schaaders.

De kleedkamer gaf een goed beeld van
een strakke organisatie: netjes en
schoon, maar ook een poster met
daarop de “10 GEBODEN VAN DE
KLEEDKAMER”.
We mochten op de grasmat naast het
voetbalveld (het gras is ‘heilig’) en dit
gaf een indrukwekkend overzicht van
het veld en de tribunes. Dat de grasmat
voorzien is van verwarming was een
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Energie Coöperatie De Blaak
Energie Coöperatie De Blaak is niet
meer weg te denken uit onze mooie en
vriendelijke wijk in de gemeente Tilburg.
Een organisatie die door en voor de bewoners actief is om mee te werken aan
de doelstelling van gemeente Tilburg
om klimaatneutraal en klimaatbestendig
te zijn in het jaar 2045.
In de raadsvergadering van 24 juni
2013 is de Klimaataanpak 2013-2020
vastgesteld. Vanaf die datum is de huidige coöperatie gestart.
Dit geeft direct de belangrijkste doelstelling van de coöperatie weer: samen met
bewoners in De Blaak zorgen voor het
verlagen van het energieverbruik, waardoor de stap naar de noodzakelijke
energietransitie vereenvoudigd wordt.
Daarvoor hebben wij drie werkgroepen
samengesteld:
•
Energie opwekking
•
Duurzaamheid
•
Energietransitie
Energie opwekking
We willen zoveel mogelijk opwekking
stimuleren met zonnepanelen op eigen
dak, andermans dak, op de grond of op
geluidswallen. Een andere mogelijkheid
is de opwekking van stroom met windmolens. Onze coöperatie is één van de
11 initiatiefnemers van Burgerwindpark
De Spinder. De 4 windmolens op de
Spinder worden in januari 2020 in gebruik genomen. Momenteel wordt
samen met de wijkraad van Zorgvlied
gewerkt aan een project “Zon op andermans dak”, een zogenaamd postcoderoos project. We houden iedereen op de
hoogte over de voortgang. Deze werkgroep draagt bij om de energietransitie

te vereenvoudigen, maar zeker nog niet
op te lossen.
Duurzaamheid
Het belangrijkste doel van deze werkgroep is het terugdringen van het energieverbruik van de bewoners en
gebouwgebruikers in De Blaak. Veel is
daarvoor al gedaan, maar nog lang niet
voldoende. De ervaring is dat oudere
bewoners al veel aan hun huis hebben
gedaan om energie te besparen. Dit
door spouwmuurisolatie aan te brengen,
vloerisolatie of dakisolatie toe te passen, ramen en deuren te voorzien van
HR++ glas of zelfs kozijnen te vervangen. Allemaal oplossingen om gasverbruik te verlagen, maar ook om de
kosten voor bewoners terug te dringen.
Ook heeft een enkeling al een luchtwarmtepomp aangebracht. Andere bewoners hebben vloerverwarming
aangebracht om op een laag temperatuurniveau te kunnen verwarmen en
toch het gewenste comfort te behouden.
Woensdag 30 oktober jl. hebben wij een
Energiecafé georganiseerd. Ditmaal
over hoe u het rendement van uw Cv-installatie kunt verhogen. Dit kan door de
ketel lager te stoken, maar ook door de
radiatoren in te regelen. Zo’n 60 personen hebben zich deze avond laten informeren en de aanwezige leden van de
Coöperatie kregen een infrarood meter
mee naar huis. We hopen hiermee bewoners op weg te helpen om te besparen op energie en kosten. Meer
informatie over het Energiecafé is te
vinden op www.energiedeblaak.nl.

Er worden echt stappen gezet, maar in
heel veel woningen moet nog veel gebeuren. We begrijpen dat deze bewoners vaak best willen, maar dat de
financiële mogelijkheden beperkt zijn.
Dit geeft tevens aan dat voor de weg
naar de energietransitie een financieel
traject moet volgen.
Energietransitie
Het drukbezochte Energiecafé van 25
september jl. met als thema ‘energietransitie’ toont aan dat het onderwerp
binnen onze wijk ook werkelijk leeft! De
werkgroep wil de energietransitie die
voor onze wijk wordt gepland zo goed
mogelijk begeleiden. Tijdens het Energiecafé heeft de werkgroep de kennis
en inzichten die zij reeds hebben verzameld, gedeeld met de circa 100 aanwezigen. Veel van de gepresenteerde
informatie is te vinden op www.energiedeblaak.nl (onder het kopje energietransitie).
Uit de evaluatie bleek waardering voor
het werk en instemming met de gepresenteerde aanpak. Verder bleek er
flinke belangstelling voor een Energie-

FAMILIERECHT
ERFRECHT
ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT
De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het opstellen
van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of levenstestament. Wilt u een testament opmaken
of heeft u een verklaring van erfrecht of estateplanningsadvies nodig? Onze (kandidaat-)notarissen hebben
veel persoonlijke aandacht voor u. Het eerste gesprek bij ons is gratis!

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

Afspraak maken? 013 - 532 11 55 Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg, www.notaristilburg.nl
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café met als thema “waterstof” of meer
algemeen “groen gas” als mogelijk alternatief voor aardgas. Een aantal aanwezigen gaf aan een bijdrage te willen
leveren door zitting te nemen in een
klankbordgroep of in de werkgroep zelf.
Voor deze personen is een speciale bijeenkomst georganiseerd op 14 november. Daar is de klankbordgroep
samengesteld en een verdere werkwijze
afgesproken. Voor volgend jaar denken
we minimaal 4 bijeenkomsten met de
klankbordgroep te organiseren.
De energietransitie zelf en de besluitvorming over de toekomstige warmtevoorziening in onze wijk is in een
nieuwe fase gekomen. Er wordt volop
informatie verzameld door alle betrokken partijen om tot een keuze te komen.
Wat wordt de vervanger van het aardgas, welke reële keuzes kunnen worden
gemaakt, wanneer wordt de overgang
gemaakt en hoe gaat dat straks verlopen. De hoeveelheid informatie die op
de werkgroep afkomt is omvangrijk en
neemt steeds verder toe. We zoeken
naar manieren om dit hanteerbaar te
maken. We willen wijkbewoners en belanghebbenden hierover gericht informeren en betrekken, zodat besluiten
kunnen rekenen op een breed draagvlak. We hebben onszelf hiermee voor
een flinke uitdaging geplaatst. Alle hulp
daarbij is van harte welkom!

Laatste fietstocht seizoen 2019
De zevende fietstocht van dit jaar eindigde met een verrassing. De Wijkraad
trakteerde onverwachts de deelnemers
van de laatste fietstocht van dit jaar in
het Sportcafé met een smaakvolle lunch
ter gelegenheid van 40-jaar De Blaak.

Elke fietstocht laat de deelnemers genieten van de prachtige omgeving rond
Tilburg en, niet te vergeten, richting België waar bij deze tocht de koffiepauze
bij “ ’t Hegse Stalleke” was. Wij kunnen
weer uitzien naar april 2020.

Deze geste van de Wijkraad was tot het
laatst geheim gehouden. Het bekendmaken was pas bij het begin van de
lunch en werd met een waarderend
applaus ontvangen.

Dat de deelnemers het werk (of is het
hobby?) van de “routeplanners” zeer
waarderen, blijkt wel uit het feit dat er
vooraf was ingezameld om voor hen de
kosten van de lunch te betalen. In dit
geval kon de inzameling worden besteed aan een lekkere fles wijn.
Het is voor de routeplanners fijn om te
weten dat hun inzet zowel door de deelnemers als door de wijkraad wordt gewaardeerd en dat de wijkraad deze
sportieve activiteit belangrijk vindt en
steeds stimuleert.

Wat zouden we zijn zonder de vrijwilligers (Albert, Jan, Joost en Wim) die
zeven keer per jaar een fietstocht uitzetten. Dat vraagt het nodige werk: eerst
via het fietsknooppuntenprogramma de
route 'in klad' uitzetten, dan de route
van circa 40 km één of twee keer rijden
en halverwege de rit een koffieadres
vastleggen.

Ko/Wim

Als laatste willen wij u graag laten lezen
wat elders al is gepubliceerd: Pas als de
laatste boom is omgehakt, de laatste rivier is vergiftigd en de laatste vis is gevangen, zullen we beseffen dat je geld
niet kunt eten. Laten we hiervan leren.
Wij wensen u een warme kerstperiode
en een duurzame toekomst.

“WIJ VERANDEREN ONZE NAAM”

BINNENKORT GAAN WIJ
VERDER ONDER DE NAAM
Ondertussen nog bereikbaar via:
T 013 572 1822
Oude Lind 35, 5043 AL Tilburg
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst Bond van Wapenbroeders
Zaterdag 4 januari 2020 organiseert de
afdeling midden-brabant van de Bond
van Wapenbroeders de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle (oud) militairen. Ook
de veteranen zijn met hun partner van
harte welkom in gebouw ‘Levensbouw’aan de Melis Stokestraat 40 in Tilburg.
De nieuwjaarsbijeenkomst begint om
14.00 uur. Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst een kop koffie of thee met
iets lekkers daarbij. Na de toespraak
van de voorzitter van de afdeling

midden-brabant heffen wij samen het
glas en brengen een toost uit op het
nieuwe jaar. Rond 15.30 uur wordt een
loterij gehouden waarin leuke prijsjes
zijn te winnen.
Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst
kunnen (oud) militairen en onder hen
veteranen, collega’s ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. Tevens kunt u
kennismaken met de Bond van Wapenbroeders. Dit allemaal in een gezellige
sfeer. Kom gerust met uw eventuele
partner langs.
U bent van harte welkom.
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Wil jij eten van je eigen boerderij?
Al meerdere bewoners van de wijken
Zorgvlied en De Blaak hebben zich aangemeld als lid van Herenboeren Goedentijd. Wellicht zijn er daarom wel
meer mensen in beide wijken die geïnteresseerd zijn om Herenboer te worden. Tijd dus voor een
Herenboerenavond in Wijkcentrum De
Back!
Een Herenboerderij is een kleinschalige
coöperatieve boerderij in eigendom van
200 huishoudens die hen voorziet van
groente, fruit, aardappelen, vlees en ei-

eren. Samen hebben ze een boer in
dienst die op een duurzame manier
kwalitatief hoogwaardig voedsel produceert dat de leden-Herenboeren willen
eten. Een farming community waar jezelf geen vieze handen hoeft te krijgen,
maar in sommige gevallen wel mee
mag helpen op het land als je dat wilt.
Tijdens deze avond vertellen we je alles
over wat je wil weten over Herenboeren.
We vertellen over de stappen die we
zetten om in Alphen, op de locatie Goedentijd 59, tot een Herenboerderij te

komen.
We nodigen je van harte uit om te
komen luisteren en je te laten inspireren
op 14 januari 2020 om 20.00 uur, in
Wijkcentrum De Back, Schout Backstraat 33, 5037 MJ Tilburg.
Meer informatie over Herenboeren kun
je alvast vinden op onze website en Facebook pagina:
www.hartvanBrabant.herenboeren.nl en
Facebook @herenboerenhartvanbrabant.

Herensociëteit:
Excursie naar het Vlasserij- en Suikermuseum in
Klundert.
Op donderdag 3 oktober verzamelden
we ons met 17 leden van “De Herensociëteit” Tilburg bij De Hofstede in De
Blaak, om al carpoolend te vertrekken
naar Klundert. Ondanks dat we er redelijk dichtbij wonen hadden velen van ons
er nog nooit van gehoord.
Het museum is gevestigd in een gerestaureerde voormalige domeinboerderij,
heeft een grote ontvangstruimte en
twee grote expositieruimtes, de “Vlasserij” en de “Suiker”. De reden dat dit museum in Klundert gevestigd is, is dat in
de westhoek van Noord-Brabant men al
eeuwen vlas en suikerbieten verbouwt,
de grondstoffen voor de productie van
o.a. lijnolie, vlaslint en suiker.
We werden om één uur ontvangen door
vrijwilligsters, die voor ons een voortreffelijke lunch klaar hadden staan. Onze
voorzitter Ben Kramer sprak een wel-

komstwoord en wenste ons een aangename middag.
Na de lunch gingen we onder leiding
van een “suikergids” eerst naar het suikermuseum.
Nooit geweten wat er allemaal komt kijken om die suikerklontjes en suiker bij
ons thuis te krijgen. Over de ontwikkelingen in die industrie werd, ook aan de
hand van de vele voorwerpen en foto’s
uitgebreid en enthousiast door de gids
verteld.
Na de koffiepauze gingen we verder
met onze “vlasgids” die in passende kleding was gestoken, compleet met klompen. Ook in dit deel van het museum
werd aan de hand van de vele (draaiende) machines en foto’s de ontwikkeling geschetst.
We besloten het bezoek met het consu-
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meren van een glas VLASBIER en wat
hapjes. Na de vrijwilligers bedankt te
hebben gingen we voldaan terug naar
Tilburg.
http://vlasserij-suikermuseum.nl.
Secretariaat: Vierbanse Gantel 5.
5032 CK Tilburg Tel. 013-4675000 email: amjmdekock@home.nl

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
voorz.
secr.

bridgeclub de blaak
kindervakantiewerk de blaak
carnavalsver. “de blaokpappers”
koor “calliope”
gemengd koor “malkander”
voorz
toneelvereniging “kabaal”
voorz.
volkstuinver. “de kaaistoep”
dahlia- en volkstuinvereniging “flora”
comite behoud waardevol blaakgebied
zonnebloem
herensociëteit tilburg
secr.
energiecoöperatie de blaak
voorz.
vriendschapsbank (inloop)
seniorenvereniging KBO
voorz.
buurtpreventie
SCHOLEN EN STUDIE
openbare basisschool “de blaak”,
dir.
r.k. basisschool “de borne”,
dir.
studiekeuzecoach brigitte bruens
remedial teaching / jungle memory coach:
huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’
KERKEN
r.k. parochie petrus en paulus
begraafplaats vredehof

: k. havenaar
: p. van der bijl
: h. de kort
: f. vergeer
: g. v. schooten
: j. ruijgrok(secretariaat@tcdeblaak.nl)
: m. simons
: b. bischoff
: n. de langen
: olga hellings
: h. van de heuvel
: h. kalkman
: e. hoogeveeen
: f. simons
: h. balsters
: mevr. peijnenborg
: a. de kok
: r. zuer
: contour de twern
: h. van roosmalen
: martin storm / kees dekker

niers 40
weteringlaan 196

4634819
4673174
5900011
5900280
4671959
5359545
06-53794800
4686279
8899086

regge 60
bruggenrijt 6
engebeek 3
lauwers 17
bc.de.blaak@gmail.com
ravensteinerf 31
postbus 9192 - 5000 HD Tilburg
olga@ho-net.nl
www.koormalkander.nl
regge 89
06-81170076
ellishoogeveen@hotmail.com
06-23002002
beeklaan 50
4632623
vlettevaart 14
5910098
keltenstraat 16
4675895
vierbanse gantel 5
4675000
ruudz@energiedeblaak.nl
hotel ibis
woensdag 10-12 uur
middelgraaf 34
06-30972121
aanmelding en informatie:
buurtpreventie@tilburg.nl

: r. meeuwsen
: m. aben-aarts
: b. bruens
: a. husson
: s. willekens / a. van den elshout

: h. strijards
secr. : j. rijken

grebbe 42
grebbe 40
wielingen 5
grevelingen 38
schout backstraat 41

4689466
4675632
06-20645330
06-37469823
06-39489094

vierwindenlaan 11
esperloop33

4670580
06-40408627

GEZONDHEIDSZORG
apotheek
prikpost bloedafname
fysiotherapie, sportfysiotherapie
manuele lymfedrainage, bekkentherapie
fysio- en manuele therapie
(sport)podotherapie m. vissers
osteopathie van eijck
huisarts
huisarts
logopedie
tandartspraktijk reijnen
mondhygiëniste
yoga en zwangerschaps-yoga
pedicure de blaak
pedicure
medisch pedicure voet en teen zorg
psychomotorische / emdr kinder-therapie praktijk
diëtistenpraktijk schormans vanmoorsel
beloved kraamzorg
shiatsu (drukpunttherapie)

: a.j. lindhout en b.f.m. de kort
: h.p. backx
: v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers
: e.j. reijnen
: a.h.m. ackens-venmans
: y. langenhuijsen
: g.j. weigand
: marion knoop
: blondien lafertin
: r. adriaansens
: l. van moorsel
: sharon van aalst
: maria van der sar

beeklaan 107
4674552
beeklaan 107,
elke werkdag van 8.15-9.45 uur
beeklaan 109
4674577
beeklaan 109
4674577
beeklaan 145 / meerkensloop 18
4690106
beeklaan 105
5904272
amer 20
4566490
beeklaan 107b
4630809
beeklaan 107a
4676298
beeklaan 122
4679266
beeklaan 143
4632442
swalm 31
4634344
dintel 58
4630900
dieze 15
06-21382280
grevelingen 2
4637344
weteringlaan 162
06- 54741409
grebbe 38
4689795
veerse meer 41
06-57353435
merkske 3
06-43233311
vlettevaart 57
4676554

DIVERSEN
kindercampus grebbe
dir.
beautysalon jebeau
beau visage praktijk voor huidverbetering
uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten

: r. spieringhs
: i. mols
: g. balsters-pijpers
: h. van der vleuten

grebbe 42
veerse meer 60
vlettevaart 14
henriette ronnerstraat 19

: mevr. drs .j.c.l van schaik- coehorst
: huisartsenlab. midden-brabant
: f.w. böttger
: p. van oeveren
: w.p. ohler
: m. vissers

AED
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 en Huub Hornman: 06 - 12 46 3521

4634260
4681118
5910099
5920048

RED OOK LEVENS IN JOUW BUURT,
leer reanimeren!

De Hartstichting is een initiatief met als doelstelling:
de gemeente hartveilig te maken!

Je helpt toch ook?

Meld je aan voor een reanimatie basiscursus
of herhalingscursus via:
www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren
Hartstichting:
hartstichtingreanimatietilburg@gmail.com
Coördinator Stichting AED Tilburg:
06 - 17978938

