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In dit nummer onder andere:
Uitnodigingbewonersvergaderingop19februari
Aanlegrenveld/hondenlosloopzone
Roerpad
CarnavalindeBlaakop22februari
WieorganiseertditjaardeBlaakrun?
DeBlaakaandekookop4april
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Nummer241
februari2020

nummer241definitief:Wijkblad20-1-202021:09Paginablz2

DeZonnebloemiseen100%purevrijwilligersorganisatiediezichrichtoplangdurigziekemensen,lichamelijkgehandicaptenenlichamelijkhulpbehoevendeouderen.Endanvooralopdiegenenonderhendie
dreigentevereenzamen.
Onzevrijwilligersleggenhuisbezoekenafbijonzedeelnemers,organiseren1xpermaandspeciaalvoor
heneengroepsactiviteitindebuurténinformerenonzedeelnemersoverdoorderdenspeciaalvoorhen
georganiseerdeactiviteitenindestad.Deelnemerszijngeenlidenbetalengeencontributie.

Onzeactiviteitenfebruari,maartenapril2020
Zondag 23-02: Carnaval 2020: kijken
naarDenOpstoetvanuitdewarmecorridortussenSchouwburgenConcertzaal,13:30–16:00uurLekkerbeschut,
warmenopgoedehoogtegenietenvan
DenOpstoet,onderhetgenotvaneen
kopjekoffie/theeeneenbroodje.Eris
voldoendebegeleidingaanwezig.DeorganisatieisinhandenvandeZonnebloemregioTilburg.
Woensdag 18-03: Warme lunch Rooi

Pannen 11:00-15:00uur,vanaf11:00
uurkoffiePauluszaal,11:30uurvertrek
naarRooiPannenSpeciaalvooruhebbenweeen3gangenwarmelunchgeregeldbijdeRooiPannen,inclusief
vervoervanafdePauluszaalen1consumptie.Wedrinkeneersteenkopje
koffieindePauluszaal,waarnaweom
11:30uurmetdenostalgischebusvertrekkennaardeRooiPannen.Gasten
dienietindebuskunneninstappenrijdenmetonzevrijwilligersmee.Om

14:00uurvertrekkenweweernaarde
Pauluszaalomdaarnogeenkopjekoffie/theetedrinkenenweerhuiswaarts
tekeren.
Woensdag 8-04: Paasviering, 11:00–
16:00uur,PauluszaalOm11:00uurbegintdeH.MisindePetrusenPauluskerk.Naafloopervantrakterenwijuop
eenheerlijkepaasbrunch,gevolgddoor
eengevarieerdmiddagprogramma.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom bij Zonnebloem Groot Zorgvlied – de Blaak. Meld je
aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Ruudt Menting 013-4600343
Colofon Wijkblad de blaak
41ejaargang
nr.241,februari2020

Bezorging:
bezorging@deblaak.nl

oplage: 2500 stuks
druk: Drukkerij Hultermans Tilburg

verschijntelketweemaanden

internetredactie:
webmaster@deblaak.nl

redactieadres:
beilerstroom12
redactie@deblaak.nl
013-4637114

secretariaat:
secretariaat@deblaak.nl

kopij voor het volgend nummer
uiterlijk 16-03-2020 inleveren.
nummer 242 verschijnt in
week 15-2020

vraagb(l)aakjes:
beilerstroom12
vraagblaakje@deblaak.nl

redactie:
marie-cecilebouwens
johnbouland
klaashavenaar
renémeesters

Adverteren
Gavoordetarievenenaanmelden
naarwww.deblaak.nlondertabblad
adverteren.Voorvragenkuntumailennaaradvertentie@deblaak.nlof
bellennaar013-4634819.

DE FIETSENZAAK VOOR DE BLAAK!
• Gratis ophalen en thuis bezorgen
 VANUWÛETS
• 2UIMEKEUSNIEUWEENGEBRUIKTEÛETSEN
in onze showroom van 500m2
• Cortina, Flyer, Gazelle, Giant, Idworx,
Merida, MTB-Cycletech, Kalkhoff, Riesse
& MȨller, Stevens en Stromer
• Gratis parkeren voor de deur
• -EETSYSTEEMVOORDEJUISTEÛETSAFSTELLING
• Professionele werkplaats
• Mogelijkheid tot proefrijden
• Gespecialiseerd in E-bikes
en speed pedelecs

Kerkstraat 15 | 5133 AJ Riel | T. 013 - 518 1207 | THUISINFIETSEN.NL
blz 2
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Bewonersvergadering
19 februari:
op naar weer een volle zaal
DezaalinHofstedeDeBlaakzatvorig
jaarfebruarihelemaalvoltijdensdebewonersvergaderingvanWijkraadDe
Blaak.Wateenbetrokkenheid!Dewijkraadhooptditjaarwederomopeen
vollezaalbijHofstedeDeBlaak,op
woensdag19februariom20.00uur
(zaalopenom19.30uur).
MartinStormvandeBuurtpreventieis
op19februarieenvandespecialegastentijdensdebewonersvergadering.Hij
zaleentoelichtinggevenopdewerkwijzeenhetsuccesvandebuurtpreventieinonzewijk.Debuurtpreventieis
eentypischvoorbeeldvanbetrokken

buurtbewonersdiemetvereendekrachteneennetwerkoppotenzetten.Dit
soortinitiatievenmaaktonzewijkkrachtig.
Opvrijdag22novemberjl.kwamenenkeletientallenvrijwilligersuitDeBlaak
bijeenomtebrainstormenovernog
meergoedeideeën.Enkeledaarvan
zullenooktijdensdebewonersavond
aanbodkomen.Hierbijalvasteenoproepomvooraluwstemtelatenhoren
hierover.Ookalserbepaaldeandere
onderwerpenzijnbijuenuwstraat-en

buurtgenotendieaandachtverdienen
vandewijkraadendebewoners.Doe
mee,praatmee!
Devergaderingzalbeginnenom20.00
uur.Opwww.wijkraaddeblaak.nlleestu
voorafdeagenda.Dewijkraadblikttijdensdeavondterugopafgelopenjubileumjaar,legt(financiële)
verantwoordingafenkijktookvooruit
naarhetlopendejaar2020.Desamenstellingvanhetbestuuren(her)verkiezingvan(zittende)ledenstaanookop
deagenda.Zienweude19e?

‘Ik wil gewoon
even weten
waar ik aan
toe ben’
De kosten
gesprek
over
kosten vvan
an het eerste
eerste gespr
ek o
ver je
hypotheek zijn voor
onze
voor on
ze rrekening.
ekening.

U i t va
vaartbegeleiding

T 013 592 00 48

k vverhaal
erhaal
Duidelijk
Kijkduinlaan 93/95
5 | Spoorlaan 432
Kijkduinlaan
013- 5 835 005 | Tilbur
g1
1537@hypotheekshop.nl
Tilburg1537@hypotheekshop.nl

Voor
V
oor een pas
passend
send a
afscheid
fscheid
www.harrietvandervleuten.nl
www
.harrietvandervleuuten.n
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Sportvereniging “de Blaak”
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

woensdag

10.00-11.00uur
19.00-19.45uur
20.00-21.00uur
20.00-21.00uur
21.00-22.00uur

pilates
bootcamp
keep-fitdames
volleybalvolwassenen
zaalvoetbalvolwassenen

Mariannev.d.Bogaard
Mariannev.d.Bogaard
Mariannev.d.Bogaard
InekevanElswijk
FransHeesters

donderdag

19.30-21.00uur
19.00-20.00uur

badmintonvolwassenen
badmintonjeugd

LouisVerstappen
FrankvanderHeijden

Jekuntaltijdaaneengratisproeflesmeekomendoen.Zievoormeerinformatiebetr.contributie,
trainingsroosteretc.encontact,onzewebsite:www.svdeblaak.nl.Jekuntaltijdaaneengratis
proeflesmeekomendoen.

Zievoormeerinformatiebetreffendedecontributie,hettrainingsroosteretc.onzewebsite:www.svdeblaak.nl.
Jekuntaltijdaaneengratisproeflesmeekomendoen.Vulopdewebsiteeveneencontactformulierin!

NIEUWE STIJL
Wegaandeverenigingopallefronten
verjongen.Wehebbenalvakerveranderingenbinnendeverenigingdoorgevoerd.Wewillenmetdeteamsport
onderdelenVolleybal,VoetbalenBadmintonnieuwegroepengaanstarten
meteenleeftijdsgrens.
Voordemeerindividuelesporten
komenerindetoekomstveranderingen,eenruimeraanbodenopmeerderemomentenvandeweek,ook
overdag.

Stuureenemailnaarhetsecretariaat
vandesportverenigingwaarinjeaangeeftwelkenieuwesportonderdelenje
binnendewijkgraagzouwillenbeoefenen,ofdeuitbereidingvanonderstaandeonderdelen:
Ik heb interesse voor het sportonderdeel: (dus houd me op de hoogte via
mijn email):
1. Volleybal, van 18 tot ca. 40 jaar
2. Voetbal, van 10 tot 18 jaar
3. Voetbal, van 18 tot ca. 40 jaar
4. Badminton, van 18 tot ca. 40 jaar

Bijvoldoendeaanmeldingengaanwe
acuutmetdegemeenteinoverlegom
zaalruimteteregelen.
Stuurjereactienaar
secretariaat@svdeblaak.nlenvergeet
nietjenaam,leeftijdenemailadreste
vermelden.
Een sportieve groet,
Bestuur Sportvereniging de Blaak

Hebjeinteresseindeelnameaan:

keepfit, pilates, yoga of
bootcamp
meldditevenviaeencontactformulier
oponzewebsite!Wijhoudenjedanop
dehoogtevandeontwikkelingen.
Wezienhethelemaalzittenomnieuwe
sportonderdelentestartenenomde
teamsportenzodanigtegaanorganiserendaternaastdebestaandegroepen
ruimtekomtvoornieuweteamsvan
jongeleden(bijv.18-40jaar).

Verkoop - Reparatie
es - Onderhoud - Nettwerk - Hulp op afsta
and - Virusbeveiliging
g

Afspraak maken?
? Eerst
E
even bellen
n!

o
omputer
rs

Weteringlaan 124
5032 XT Tilburg
www.ozet.nl
info@ozet.nl
013 467 12 65
06 50 601 127
Facebook.com/ozetCS
blz 4
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buurtbewoners.RedengenoegvoorinitiatiefnemersJanneke,Rogier,Patrick,
Ilse,MarkenIlonaomeenvierdeeditie
teorganiserenop4april2020.Ennual
metsucces!Ruim70koppelshebben
zichalingeschrevenvoorditleukeevenementinonzewijk.Schrijfjijjeookin?

De Blaak aan de Kook! Ben jij
erbij?De eerste drie edities van De
Blaak aan de Kook waren een grandioos succes. Ruim150blaakbewoners
trokkenhunpottenenpannenuitde
kastomeengangtebereidenvoorhun

Wat is het eigenlijk, De Blaak aan de
Kook?
Hetideeismakkelijkuitteleggen.Je
schrijftjeinalskoppel(partner,vrienden,burenoffamilie).Samenmaakje
eenvoor-,hoofd-ofnagerechtvoorzes
personen.Deanderetweegangen
eetje,alskoppeluitdeBlaak,bijtwee
verschillendeadressenindewijk.Het
maaktnietuithoeoudjebent,gezelligheidstaatvoorop.Wiejeontvangten

waarjegaateten,blijfteenverrassing.
Jehoeftgeensterrencheftezijnom
deeltenemenaandezegezellige
avond.Juistniet!Hetiseenmooimomentomhetheerlijkefamiliereceptte
makenofdatleukereceptvanjevrienden.Totslotwordtdeavondafgesloten
meteengezelligeborrelbijHofstedede
Blaak.Onderhetgenotvaneenhapje
eneendrankjepratenwelekkernaen
wageneventueelnogeendansje.Wilje
ookmeedoenmetDeBlaakaande
Kookop4april?Datkan!Schrijfjedan
zosnelmogelijkinviawww.deblaakaandekook.nl.Opdewebsiteleesje
ookmeerinformatieoverdezebourgondischeavondinonzewijk.Wachtniette
lang,wantdeaanmeldingenstromen
gelukkigbinnen!

Heb je een dierbare verloren en wil je graag lotgenoten
ontmoeten in de buitenlucht, samen in beweging zijn en de
natuur beleven? Je bent dan van harte welkom bij de Vier
Seizoenen Wandelingen, georganiseerd in de omgeving van
Tilburg-Goirle voor mensen in de rouw.
We wandelen één keer per seizoen en lopen iedere keer
dezelfde route. Zo kunnen we de wisselingen van de seizoenen
in de natuur ervaren. Tijdens de wandeling is er ruimte om naar
eigen behoefte in gesprek te gaan met elkaar. We lopen ongeveer
7 kilometer. Halverwege de wandeling drinken we koffie of
thee.

Winterwandeling 26 januari
Lentewandeling 19 april
Zomerwandeling 28 juni
Herfstwandeling 11 oktober
We vertrekken om 10.00 uur bij Natuurpoort Roovertsche Leij,
Gorps Baantje, 5051 PX Goirle. Ook bereikbaar met de bus.
Aanmelden: vierseizoenenwandeling@gmail.com
of 013-592.00.48 (Harriet van der Vleuten).
Deelname aan de wandeling is op basis van een vrijwillige
bijdrage.
Organisatie:
Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Più Mosso muziektherapie - Anneke Naaijkens - Doek
Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding
Hans van Zon

Vier Seizoenen Wandelingen
voor mensen in rouw

2020
blz 5
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GEMEENTENIEUWS

Foto: Jessica de Lepper

Gezocht: initiatiefnemers en locaties voor Tiny Forest
'ĞŵĞĞŶƚĞdŝůďƵƌŐĞŶ/sEEĂƚƵƵƌĞĚƵĐĂƟĞŐĂĂŶŚĞƚŬŽŵĞŶĚĞũĂĂƌĚƌŝĞdŝŶǇ&ŽƌĞƐƚƐ͕ŵŝŶŝďŽƐƐĞŶƚĞƌŐƌŽŽƩĞǀĂŶĞĞŶ
ƚĞŶŶŝƐďĂĂŶ͕ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ĞŶdŝŶǇ&ŽƌĞƐƚŵĂĂŬƚĚĞǁŝũŬŬůŝŵĂĂƚďĞƐƚĞŶĚŝŐĞƌĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŬƌŝũŐĞŶĞƌůĞƐŝŶŚĞƚďƵŝƚĞŶůŽŬĂĂů͘
ĞĂĂŶůĞŐǀĂŶĞĞŶdŝŶǇ&ŽƌĞƐƚĚŽĞŶǁŝũŶŝĞƚĂůůĞĞŶ͊^ĂŵĞŶŵĞƚďƵƵƌƚĞŶƐĐŚŽŽůǌŽƌŐĞŶǁĞĞƌǀŽŽƌĚĂƚĚĞǌĞĮũŶĞ
ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƉůĞŬǁŽƌĚƚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘
ĞůŽĐĂƟĞǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĞdŝŶǇ&ŽƌĞƐƚǀĂŶ
dŝůďƵƌŐŝƐďĞŬĞŶĚ͘ĐŚƚĞƌ^KEŽŽƌĚĞƌůŝĐŚƚ
ŐĂĂŶďĞŐŝŶϮϬϮϬĚĞĞĞƌƐƚĞďŽŵĞŶĚĞŐƌŽŶĚ
ŝŶ͘sŽŽƌĚĞŽǀĞƌŝŐĞƚǁĞĞďŽƐƐĞŶǌŽĞŬƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŶŽŐŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞƌƐĞŶůŽĐĂƟĞƐ͘
tĂƚŝƐĞĞŶdŝŶǇ&ŽƌĞƐƚ͍
ĞŶdŝŶǇ&ŽƌĞƐƚŝƐĞĞŶĚŝĐŚƚďĞŐƌŽĞŝĚ͕ŝŶŚĞĞŵƐ
ďŽƐƚĞƌŐƌŽŽƩĞǀĂŶĞĞŶƚĞŶŶŝƐďĂĂŶ͘ŝƚďŽƐŝƐ
ŶŝĞƚĂůůĞĞŶĞĞŶƉƌĞƫŐĞƉůĞŬǀŽŽƌǀůŝŶĚĞƌƐ͕ǀŽŐĞůƐ͕ďŝũĞŶĞŶŬůĞŝŶĞǌŽŽŐĚŝĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌ
ŵĞŶƐĞŶ͘<ŝŶĚĞƌĞŶůĞƌĞŶŝŶŚĞƚďƵŝƚĞŶůŽŬĂĂů
ŽǀĞƌĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŶĂƚƵƵƌ͘ƵƵƌƚďĞǁŽŶĞƌƐ
ŽŶƚŵŽĞƚĞŶĞůŬĂĂƌŽƉĞĞŶƉƌĞƫŐĞĞŶŐĞǌŽŶĚĞ
ƉůĞŬŽĨŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶŚŝĞƌĚĞďƵƵƌƚďĂƌďĞĐƵĞ͘
ĞŶŵŝŶŝͲďŽƐŝŶĚĞďƵƵƌƚǌŽƌŐƚďŽǀĞŶĚŝĞŶǀŽŽƌ
ǀĞƌŬŽĞůŝŶŐŽƉǁĂƌŵĞĚĂŐĞŶ͕ŵĞĞƌďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĞŶǁĂƚĞƌďĞƌŐŝŶŐďŝũǌǁĂƌĞƌĞŐĞŶǀĂů͘
tŽƌĚŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞƌ͊
sŝŶĚƚƵŚĞƚůĞƵŬŽŵĂůƐŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞƌƐĂŵĞŶ
ĞĞŶdŝŶǇ&ŽƌĞƐƚƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶŝŶƵǁďƵƵƌƚ͍ůƐ
dŝŶǇ&ŽƌĞƐƚŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞƌĚŽĞƚƵĞƌǀĂƌŝŶŐŽƉ
ĞŶŚĞůƉĞŶ/sEĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǁĂĂƌŶŽĚŝŐ͘
sŽŽƌĚĂƚĞĞŶdŝŶǇ&ŽƌĞƐƚǁŽƌĚƚƚŽĞŐĞǁĞǌĞŶ͕
ǁŽƌĚƚƵǁƉůĂŶŐĞĐŚĞĐŬƚĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶ

ƐĞůĞĐƟĞĐƌŝƚĞƌŝĂ͘ĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĂƚ
ŚĞƚƉůĂŶǁŽƌĚƚŐĞĚƌĂŐĞŶĚŽŽƌĚĞďƵƵƌƚ͘ŽƌŐ
ĞƌĚĂĂƌŽŵǀŽŽƌĚĂƚƵĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞŵĞŶƐĞŶ
ǀĞƌǌĂŵĞůƚ͘
Aanmelden
^ĐŚƌŝũĨ͕ƚĞŬĞŶŽĨŬŶƵƚƐĞůĞĞŶƉůĂŶĞŶŵĞůĚ
ƵǁƚĞĂŵĂĂŶŽƉ
ǁǁǁ͘ŝǀŶ͘ŶůͬƟŶǇĨŽƌĞƐƚͬŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞƌ͘
^ƚƵƵƌŚĞƚƉůĂŶƵŝƚĞƌůŝũŬǀŽŽƌϯϭũĂŶƵĂƌŝŝŶ͘
ĞŶƐĞůĞĐƟĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞŬŝũŬƚŶĂĂƌĚĞŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ͘

^ĞůĞĐƟĞĐƌŝƚĞƌŝĂ
ͻĞůŽĐĂƟĞŚĞĞŌĚƌĂĂŐǀůĂŬŝŶĚĞǁŝũŬĞŶ
 ǁŽƌĚƚŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚĚŽŽƌďĞǁŽŶĞƌƐĞŶ
 ĂŶĚĞƌĞƉĂƌƟũĞŶ͘
ͻƌŝƐĞĞŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůŽĨ^KŽƉůŽŽƉĂĨƐƚĂŶĚ͘
ͻĞůŽĐĂƟĞŝƐϮϬϬƚŽƚϰϬϬŵϮŐƌŽŽƚĞŶ
 ƚĞŶŵŝŶƐƚĞϰŵĞƚĞƌďƌĞĞĚ͘
ͻKƉĚĞůŽĐĂƟĞŵŽŐĞŶďŽŵĞŶǌŽŚŽŽŐŐƌŽĞŝĞŶ
 ĂůƐǌĞǌĞůĨǁŝůůĞŶ͘
ͻĞůŽĐĂƟĞŝƐŐĞůĞŐĞŶŝŶĞĞŶǁŽŽŶǁŝũŬ͘
ͻĞůŽĐĂƟĞŝƐ;ƐĞŵŝͿŽƉĞŶďĂĂƌƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ͘

BuitenBeter app Contact
ůƐƵĞĞŶƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ
ŚĞĞŌŬƵŶƚƵƐŶĞůĞŶ
ŵĂŬŬĞůŝũŬĞĞŶŵĞůĚŝŶŐ
ŵĂŬĞŶŵĞƚĚĞƵŝƚĞŶĞƚĞƌĂƉƉ͘ŽǁŶůŽĂĚĚĞŐƌĂƟƐĂƉƉŽƉƵǁ
ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ͘EĂĞĞŶŵĂůŝŐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
ŬŽŵĞŶƵǁŵĞůĚŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐďŝũĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞďŝŶŶĞŶ͘&ŽƚŽ͛ƐŬƵŶŶĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐǁŽƌĚĞŶŵĞĞŐĞƐƚƵƵƌĚ͘

hǁĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŶĞŶďŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǌŝũŶ͗
ŝŶǇDĂĂƐ͗ĚŝŶǇ͘ŵĂĂƐΛƟůďƵƌŐ͘Ŷůͬ
Ϭϲϭϱϰϳϵϯϵϰ
ZĞŵŵĞƌƚ^ůĂŐƚĞƌ͗ƌĞŵŵĞƌƚ͘ƐůĂŐƚĞƌΛƟůďƵƌŐ͘Ŷůͬ
ϬϲϱϯϲϬϮϲϯϲ
ůŐĞŵĞŶĞŬůĂĐŚƚĞŶŽĨŵĞůĚŝŶŐĞŶ͗ǀŝĂϭϰϬϭϯ
ŽĨĚĞŐƌĂƟƐƵŝƚĞŶĞƚĞƌĂƉƉ͘
sŽůŐΛŐĞŵĞĞŶƚĞƟůďƵƌŐ
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KBO Blaak-Zorglied

onderafdeling van

Goed om te weten
InformatievandeJuridischeHelpdesk
vanKBO-Brabantn.a.v.diverseklachtenoverzorgaanbiedersWMO.
DegeleverdeWMO-zorgverlooptn.l.
nietaltijdnaarwens.Mochtu(binnenkort)onverhooptviadegemeenteeen
beroepmoetendoenopWMO-zorg,
danishetgoedomtewetenwatuw
rechtenzijn.
Hetkanvoorkomendateenzorg-hulp
perongelukschadebijuveroorzaakt.
Dezorgaanbiederszijnhiervoordan
ookWAverzekerd.Somstrachtenzij
echtermiddelseenschrijvenhuneigen

Informatie bij
HansvanRoosmalen,
tel.0630972121,
e-mail:kbopenp@gmail.com
RiaFeiter,
tel.0134678022,
email:riafeiter@home.nl

risicovan€50.-oputeverhalen.U
hoefthiernietmeeakkoordtegaan.Zij
zijnverplichtomzondermeerdeviade
gemeenteafgesprokenzorgteleveren
enuhoeftdieclausulederhalveniette
ondertekenen.
Ookkanhetvoorkomendatuminder
zorgontvangtdanisafgesproken,ofdat
detijdtebeperktisomdeafgesproken
zorgteleveren.Inbeidegevallenzalde
zorgverlenerzichalgauwberoepenop
personeelstekort.Dezorgaanbieders
zijnechterwettelijkverplichtomdevia
degemeenteafgesprokenzorgteleve-

ren.Eenschriftelijkeklachtisdanvaak
hetmeestsuccesvol.
AlsKBO-lidbentubevoorrecht,wantu
kuntinvoorkomendegevallenhierover
verdereinformatieinwinnenbijdecliëntenondersteunerKBOvanonzeKBOafdeling.Zijkanuvanadviesdienen
en/ofbehulpzaamzijnbijhetindienen
vaneenklachtofeventuelenieuwe
aanvraagbijdegemeente.
Bron:”ONS”(KBOmagazinevoorsenioren)
WvZ

Vanafeindjanuariwordendevolgendeactiviteitenondernomen:
wo22jan.14:00, fototentoonstellingOud-enNieuwTilburg.
PauluszaalP&Pkerk,Vierwindenlaan
zo26jan.12:45, lunchendaarnamuziekmet
NoordpoolOrkestenJanneSchra(zang)indeschouwburg
ma10febr.17:30, 4-gangendinerbijdeRooiPannen
di18febr.14:00, inPauluszaal:LezingQuietdoorRalfEmbrechts
wo26febr.14:00, inPauluszaal:LezingOsteoporosedoorFrimmeBöttger
wo18mrt.14:00, inPauluszaal:LezingLevenseindedoorRiekeMes
di24mrt.14:00, inDeBack:JaarvergaderingKBOBlaak-Zorgvlied
vr3april14:00. inDeBack:Paasbijeenkomst
Van7t/m11september2020iseen5-daagsevakantiereisgepland.Hiervoorzijn
nogeenenkeleplaatsenvrijenkannogwordeningeschreventot25januari.(Ook
niet-KBO-ledenkunnenmee.)

SPAANSE LES IN DE BLAAK.
Kleine groepen van 5 personen.
Ervaren leerkracht.
20 lessen van 75 minuten €175
inclusief cursusboek!

Aanvang begin maart.
Aanmelden graag uiterlijk 25 februari

Info : 06-55997600

blz 7
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obs de Blaak

GELUKKIG NIEUWJAAR
Allereerstwillenwij,leerkrachtenenkinderenvanOBSdeBlaak,ueengelukkignieuwjaarwensen.Wekijkenhierop
schooluitnaareenheelleerzaamen
gezellig2020!
Aanheteindevaneenkalenderjaaris
erookhetmomentomterugtekijken
naaralleswatwehetafgelopenjaarallemaalhebbenmeegemaakt.
Zomaareveneengreepuithetafgelopenjaar:eenkleurrijkecarnavalsoptochtdoordewijk,demooieSwimto
FightCanceractie,ons40-jarigjubi-

leummeteengeweldigecircusvoorstelling,destartvanonsHPO-traject,de
wisselingvandirectie,hetafscheidvan
collega’sRemko,Linda,IetenEugène,
jufAnitadie40jaaroponzeschool
werkt,jufCristeldie40jaarinhetonderwijswerkzaamis,jufDimitraenStefaniedie25jaarinhetonderwijs
werken,eenwisselingindevoorzitter
vandeouderraad,detweegroepen8
diemeteenspetterendeindfeestonze
schoolverlieten,heelveelnieuweleerlingendiebijonsopschoolbegonnen,
teamsdievoetbalkampioenwerdenen
destartvandekinderraadoponze
school.
Wevergetenervastnogeenaantal,
maarwatwewelkunnenconcluderenis
datweeenheelmooijaarachterderug
hebbenoponzeschool.Wezijnertrots
opdatwesamen(ouders,schoolen
kinderen)zoveelsamenmeemaken!
Opnaareenminstensnetzomooi
2020!!!

blz 8

KERSTMARKT
Delaatstedonderdagvoordevakantie
waseroponzeschooleenkerstmarkt.
Onderhetgenotvanlekkerekerstmuziekstondenereenheleboelkraampjes
klaarmetvanallesennogwat:er
warenkerststukjes,lekkerehotdogs,
geweldigmooieknutselwerkjes,grabbeltonnenennogveelmeer.Hetzager
nietalleenheelgezelliguit,hetwas
vooralookergsfeervol.
Veeloudersenanderefamilieleden
kwamenindevooravonddanookeen
kijkjenemenoponzeschool.Onderhet
genotvaneenhapjeeneendrankje
waserallegelegenheidlekkersamente
kletsen,maarookomeenrondjete
doenlangsdekraampjesvanonze
groepen.
Deopbrengstvanonzekerstmarktgaat
dezekeernaarFourWomenuitTilburgNoord.Methetopgehaaldebedragvan
€2454,99(wow!)kunnenzijheelwat
mooiwerkverrichten!
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Pianoschool Judith Couwenberg
Van plezier naar resultaat
Tekst: Anne-Marie van der Gouw
“Plezier in muziek en met de piano
staan voorop, daarna volgt het resultaat vanzelf.” Judith Couwenberg
(45) opent de deur van de studio achter haar huis in de Blaak waar een
glanzende Yamaha U3 staat te wachten om bespeeld te worden door enthousiaste leerlingen. Op de piano
prijkt haar diploma van het conservatorium.
DatJudithsleerlingengemotiveerdzijn,
bleekopdevoorspeelmiddagdiezeelk
jaarvoorhenorganiseertinParadox.
“Iedereendiewilmagdaneenfavoriet
nummerspelendatwespeciaalhiervoorgoedinstuderen.MuziekvancomponistenalsBach,EinaudienYann
Tiersenwordtgraaggespeeld,maarer
zijnookleerlingendielieverblues,pop
ofjazzbrengen.Ikvindallesleuken
goedenkanallerleilesmateriaalaandragen.”
9Decemberjongstledenkwamener
maarliefst250luisteraarsafopdemuzikalemiddag,dieditkeergepresenteerdwerddoordeTilburgsepopFerry
vanderZaandeenzijnvrienden.

Pianoschool in de Blaak
NahaaropleidinggingJudithdirectlesgeven.Aanvankelijkenkelaanhuis,nu
nogenkelvanuitdestudioachterhaar
eigenwoning.Vanjongtotoud,vanbeginnertotgevorderd:iedereenmet
liefdevoordepianokanbijhaarterecht.
Haarjongsteleerlingispas5jaar,haar
oudste80:eendamediegraagnogiets
leukswilleren.“Mijnleerlingenkunnen
achteromenzettenhunfietsindetuin
enindebuurtisparkeergelegenheid
voordeauto.”Leukebijkomstigheidvan
lesgevenindeBlaakisdatveelleerlingenelkaaronderlingalkennenenelkaarstimulereninhetpianospelen.
Uitdaging
Zostrengalshaarvoormaligedocentis
Judithnietvoorhaarleerlingen,maarze

Passie voor piano
JudithgroeideopinKnegselineenmuzikaalgezinenbegonop6-jarigeleeftijd
metpianolessen.Zeleerdesnelenwist
alvrijvroegdatdepianoeenbelangrijkerolinhaarlevenzougaanspelen.
“Ikwildemijnpassieoverbrengen.”In
1994werdzeaangenomenophetconservatoriuminTilburg,richtingPiano
Klassiek.“Hetwasgeensinecure,want
erkwamveelmeerbijkijkendanlekker
pianospelen.”Zowerddoorhaarpianodocent,TonDemmers,wekelijksgetoetstofstudentenwelvijfuurperdag
haddengeoefend.“Veelmedestudenten
haaktenaf.”In1998behaaldeJudith,
alseenvandeweinigenvanhaarjaar,
haardiplomaDocerendMusicus.

zietwelgraagvooruitgang.“Alspianodocenteishetmijntaakleerlingenenthousiasttehouden,endatvindik
steedsweereenmooieuitdaging.”Judithwijstnaarhaarhuiskamer:“Enals
heterglekkergaat,kunnenweookwel
eensspelenopdeconcertvleugeldie
daarstaat.”
Contact
Voorvragenoverpianolesofhetmaken
vaneenafspraakkuntucontactopnemenmetJudith.
PianoschoolJudithCouwenberg
Swalm50
5032EMTilburg
0616346800
judithcou@hotmail.com
http://www.judithcouwenberg.nl

Judith Couwenberg

blz 9
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Marc Evers van Wijkraad de Blaak aan
het woord
Meteenfinancieelsteuntjeinderug
vandewijkraad,metsteunvanondernemersindewijk,enbovenalmettomelozeinzetvanvrijwilligerswordende
evenementenkeeropkeereensucces.
Overenkeleweken(opwoensdag19
februari,20.00uur)vindtdebewonersavondplaats.Tijdensdiejaarlijksevergaderinglegtdewijkraad
verantwoordingafvoorhet(financieel)
beleid.Erisookruimtevoorvragen,
zorgenensuggestiesvanwijkbewoners.Daarwordtdikwijlsgebruikvan
gemaakt.Dattekentdebetrokkenheid
binnendewijk.
Paaseierenzoeken,fietstochtenvoor
senioren,Koningsdag,Driekoningen
zingen,WMO-bijeenkomsten,Blaak
run;uitdelossepolsnoemikeenpaar
activiteiteninonzewijkvanafgelopen
jaar.Wellichthebikhetmis,maarvoor
mijngevoelleefterdeafgelopentijd
meerindewijkdanpak‘mbeetvijfjaar
geleden.Hetjubileumjaar(Blaak40
jaar)heeftwaarschijnlijkeenboostgegevenaandelevendigheidinDeBlaak.
Metdesfeervollekerstborrelop22decemberbijhettennispaviljoenalsfraai
slotstuk.Hetweerwasdiedecemberdagweliswaarbuiteneenspelbreker,
binnenwashetdestegezelligermet
ruim200aanwezigen.
Alslidvandewijkraadzitikvaakdicht
bijdegroepenorganisatorenvanverschillendeevenementen.Ikweetdat
veleurenzitteninhetregelenvanbijvoorbeeldeeninformatiebijeenkomst
voorouderenoverhetthemavalpreventie,ofhetoppotenzettenvaneenspetterendjubileumfeestindeKVW-tent.

Diekomendevergaderingzalóókuitgebreidstilwordengestaanbijverschillendeinitiatievendienaarvoren
kwamentijdenseenvrijwilligersavondin
hetsportcafévanenkelemaanden
terug.Binneneenpaaruurpasseerden
daartoenveelkansrijkeideeënde
revuewaardewijkvangaatprofiteren
alszewordenuitgevoerd.Totzoverde
cliffhanger,komvooralnaardebewonersvergaderingommeertehorenover
deinitiatieven!

denwashetcarnavalvandeBlaokpappersbijIbisbekend(enwellichtberucht).Ditjaarwordtdetraditievan
carnavalviereninDeBlaaknieuwleven
ingeblazen.Houcarnavalszaterdag(22
februari)vrijinjeagendaenkom‘smiddagsinjeleukstefeest-outfitnaarhet
sportcafé.Voormeerinformatie,volgde
actualiteitenopfacebook.com/deblaak.
OpnaareenmooicarnavalinKruikenstad.Veulleut!

Samen houden we onze wijk
schoon
Ergertuzichookaanaldatzwerfafval
inonzeprachtigewijk?Ikhebhetidee
opgepaktomsamenmetenkelevrijwilligershierietsaantegaandoeninsamenwerkingmetdeWijkraadvande
Blaak.SamenmetdeomgevingsmanagerGroenExtravandeDiamantGroep
endewijkregisseurvandegemeente

Voormijzitdezittingsperiodevandrie
jaareroptentijdevandebewonersvergadering.Erkomtduseenplekvacant.
Ikraadiederewijkbewonerdiezichbetrokkenvoeltbijhetwelenweeinde
buurtaanomzichkandidaattestellen.
Wantbijdewijkraadpraatjemeeover
ontwikkelingeninjouweigenwijk.Heb
jeinteresse,meldjedanbijsecretariaat@wijkraaddeblaak.nl.
Totslotwerpikdeblikvooruitnaarde
komendecarnavalsperiode.Jarengele-
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Tilburgvooronzewijk,gaikafspraken
makenomonsdenodigehulpmiddelen
beschikbaartestellen.
Hetbelangrijkstewaternogmoetgebeurenisdatmensenzichgeroepen
voelenomonzewoonwijkschoonte
houdenenzichookalsvrijwilligeraanmelden.Overdefrequentieenopdeling
vandewijkwordennognadereafsprakengemaakt.
Voeltuzichgeroepenomhieraanmee
tewerkendankuntuzichaanmeldenbij
JoostvanDongen,06-45281152,
jfm.vandongen@kpnmail.nl.
Alvastbedanktvooruwmedewerking.
Joost van Dongen

Brunch in kerstsfeer met optreden van de Melodiva’s
Opdinsdag17decemberwerddetraditionelekerstbrunchgeorganiseerdinde
stijlvolversierdeHofstedeDeBlaak.Ko
Schaadersverwelkomdede70deelnemers,terwijlweonstegoeddedenaan
koffiemetgebak.Hoogtepuntenvandit
samenzijnwarendetweeoptredens
vandeMelodiva’s.

DeMelodiva’sbestaanuit:NienkeCrusio,NancyVerschuuren,PetervanRiel
enMarcoGeboers.DepianobegeleidingwerdverzorgddoorDaveHanhart.
Vooreenbijdrageaandekerstsfeer
droegendedamesvandeMelodiva’s
eengrotezilverenstrik,terwijldeheren
indezelfdestijleenvlinderstrikdroegen.

Zebrachtendiversenummerstengehore,waaronderookverschillende
kerstliederen.Bijhetnummer‘Ifeel
pretty’begafNienkezichalzingendtussendegasten.Tijdenshettweedeoptredenwerdookgevolggegevenaan
eeningediendverzoeknummerdatgezongenwerddoorPeter:DeengelGabriël.Bijhetlaatstekerstnummer
kondenweallenmeezingen.
Tijdensdetussenliggendeconversatiemomentenwerdenwevoorzienvankoffiemetkerstbrood.KoSchaaders
brachthetboeiendekersverhaal“Het
Sneeuwvlokje”tengehore.Webesloten
dezeochtendmetdeopgediendesoep
enluxebelegdebroodjes.Kobedankte
deMelodiva’svoorhungeweldigeoptredenenookdegastvrouwenvande
HofstedeJetenJennifervanHooijdonk
werdenbedanktvoorhunbijdrage.
OokKoenzijnvrouwJennykregen
volopwaarderingvandeaanwezigen
voorhuninzetvoorditsamenzijn.Zie
zeallenstralendstaanopdefoto.De
bezoekersmaaktenduidelijkdatzijhebbengenotenvanditkerstevenementin
deHofstede.
PJM

%26&+5$1'


+.
*2,
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Organiseer jij de 3e editie van de
Blaak run?
Watwarenhettweemooieedities,de
Blaakrunvan2018en2019.Beide
kerenstondereenhardloopevenement
waarongeveerduizend(voornamelijk
Blaakse)loopliefhebbersopafkwamen.
Deorganisatiedraagtnuhetstokje
over.Degrotevraagis:aanwie?

Dehuidigekerngroep(Eefje,Betty,
YourienMarc)heeftbeslotenomgeen
volgendeeditietegaanorganiseren.De
afgelopeneditieswarenvoorhensuper
omvanafnuleenevenementvanformaatneertezetten.Dathebbenze
overigensalleenkunnendoenmethulp

vanvelevrijwilligersensponsoren.De
vierkernledenwillengraaghunenergie
gaanstekeninnieuweandereinitiatieven.Welkedatzijn,gaanzenogsamen
bekijken.
Welwillenzeeenwarmeoverdracht
verzorgennaarenthousiastewijkbewonersdiehetinitiatiefwillenvoortzetten.
Op22september2019warenerveel
deelnemersdieerietsvoorvoeldenom
eenroltespelenbijeenvolgendeeditie.Bijdezedeuitnodiging:pakde
handschoenop!Eefje,Betty,Yourien
Marchelpenjegraagopweg.
Heb je interesse? Stuur een mail naar
info@blaakrun.nl of spreek een van
de kerngroepleden aan.

blz 12

nummer241definitief:Wijkblad20-1-202021:09Paginablz13

VOORLOPIG SENIOREN ACTIVITEITENPROGRAMMA 1e helft 2020
(wijzigingen voorbehouden)
Wiltuhetprogrammazorgvuldigbewarena.u.b.!

Wekelijks
Koffieochtendopdinsdagmorgenvan10.15tot12.00uurinHofstedeDeBlaak.

Wandelen
Opdeeerstedinsdagvandemaandenjanuari,februarienmaartishetmaandelijkswandelenindeomgevingvanDeBlaak.
Hetvertrekisom09:30uurvanafDeHofstede.Indienhetweerteslechtis,schuiftdewandelingopnaardetweededinsdag
vandemaand.
Dewandelingduurtcircavijfkwartier.NaafloopkanmenkoffiedrinkeninDeHofstede.Informatiebij:WimvanZijl,tel.46746
03-E-mail:wimvanzijl@telfort.nl

Fietsen
Deeerstefietsdagvoorditjaarisopdinsdag7april.(Bijslechtweerdedinsdagdaarop.)Delengtevandefietstochtenis
circa40km.Methalverwegeeenkoffiestopvaneen½uur.Gemiddeldzijner30deelnemers.VertrekvanafDeHofstedeom
09.30uur.VooraanvullendeinformatiekuntubellenofmailenmetWimvanZijl,tel.4674603-E-mail:wimvanzijl@telfort.nl.
OVERZICHT VOORLOPIG PROGRAMMA
Detailsoverdeexcursieontvangtubijaanmelding.
19 mei
BusreisnaarDordrecht/Rotterdam.Globaleprogramma:koffiemetwatlekkersgebruikenweinrestaurant‘t-Bolwerkaande
MerwekadeinDordrecht.2,5uuromteflanerenindemooiebinnenstad.MetdewaterbusviaAlblasserdamenRidderkerk
varennaardeErasmusbruginRotterdam.Wienietwilvaren,gaatmetdebusmee.2,5Uurdurenderondritmeteengids
o.a.voormaliggebouwvandeHollandAmerika-lijnenHotelNewYork,vernieuwdeKatendrecht,centraalstationetc.3-gangendinerinrestaurantDeGoudenLeeuwinTerheijden.Kostenperpersoonmaar€31,00.Advies:geefuz.s.m.opbijKo
Schaaders.E-mail:ko@wijkraadeblaak.nl-tel.0653817023.
16 juni
Midgetgolfenbij“DeFinanciën”inLoonopZand.Prijs€8,50p.p.incl.koffiemetvlaaienspeelrecht.Vervoeropeigengelegenheid.Informatie,aanmeldingenbetalingbijKoSchaaders,tel.0653817023-e-mail:ko@wijkraaddeblaak.nl.Bijvoorkeurtijdensdekoffieochtendopdinsdagmorgenvan10.15tot12.00uurinHofstedeDeBlaak.AlleenbijafwezigheidvanKo
Schaaders,kuntucontactopnemenmetWimvanZijl,tel.4674603-E-mail:wimvanzijl@telfort.nl.
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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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Grebbe40,5032RTTilburg-tel.:013-4675632
e-mail:bs.de.borne@xpectprimair.nl

WiltumeerwetenoverbetekenisvolonderwijsopDeBorne?
Bezoekonzeinformatieavondénopenochtendinmaart2020
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.
Inseptember2016isdeBornegestart
meteenvernieuwdevormvanonderwijs:Onderwijsvandetoekomst.Erligt
inmiddelseenstevigebasisenwezien
datvanuiteigenaarschap,gepersonaliseerdlereneneenrijke,betekenisvolle
leeromgevingdebetrokkenheidenmotivatiebijonzekindereningrotemate
toeneemt.Doorgoedsamenwerken,
creatiefmaarookkritischdenken,goed
communicerenendenkeninmogelijkhedenontwikkelenonzeleerlingenveel
vaardighedendiezijkunnengebruiken
bijhunpersoonlijkeontwikkelingentoekomst.

Op weg naar een nieuwe
leeromgeving
OpbasisschoolDeBornehebbenwe
deafgelopendriejaareenstevigfundamentgelegdomopeenanderemanier
hetonderwijsteorganiserenwaarinhet
kindcentraalstaat.Dekomendeperiodegaanweeenstapmakeninhetveranderenenverbeterenvanons
gebouw.Heteerstewatstaattegebeu-

Nieuwsgierig geworden?
Komdinsdag24maart2020(aanvang
19.30u.)naardeinformatieavonden/of
bezoeksamenmetuwkind(eren)de
openochtendopdonderdag26maart
2020(9.00–12.00u.).
Bentunietindegelegenheidomop
dezedagenonzeschooltebezoeken?
Ukuntcontactopnemenmetmw.MoniqueAartsofdhr.NormandeLangenom
eenafspraaktemakenvooreenpersoonlijkgesprekenrondleidingdoor
onzeschool. 013-4675632,
bs.de.borne@xpectprimair.nl.
Oponzewebsitewww.basisschooldeborne.nlvindtuinformatieoverDe
Borneenbetekenisvolonderwijs.
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renisdatunit4vertrektuitde3lokalen
waarinzenugehuisvestzijn.
Bijhetrealiserenvandenieuwbouw
vanKinderstadisinsamenspraakeen
nieuwebovenverdiepinggecreëerd.
Dezebovenverdiepingwordtoverdag
gebruiktalsleer-enontwikkelruimte
voordekinderenvanunit4vanbsDe
BorneennaschooltijdwordtdezegebruiktalsBSOvoordeouderekinderen.
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WehebbensamenmetKinderstaden
dearchitectgoedgekekenwaareen
toekomstigschoolgebouw/leerruimte
aanmoetvoldoen.Daarbijisgekozen
voorruimtesmeteenaantalthema’sdie
ergbelangrijkzijn.Dezewordenzoingerichtdatdekinderenzichoptimaal
kunnenontwikkeleninrekenenentaal
maarookvaardighedenontwikkelenop
anderegebieden.Zokrijgenweo.a.
eenbeweegruimte,eennatuurruimte,
eenatelier,eentechniekruimtemeteen
laboratoriumenerkomteenechtemuziekstudio.
Denatuurruimteisbijvoorbeelduitgerustmeteengrootdakterrasendaar
kanbijlekkerweerheelmakkelijkeen
buitenlokaalvanwordengemaakt.U

snaptweldatwealsteamergenthousiastzijnenstaantepopelenomteverhuizenendezeruimtesingebruikte
nemen.
Maar hier blijft het niet bij!
DeBorneheeftdezelfdearchitectbenaderdomookdecompletebenedenverdiepingvandeschooleenmetamorfose
tegevenenhelemaalinterichtenvoor
hetonderwijsaanhetjongekind.Dehal
wordtingerichtalseencentraleplekop
debenedenverdiepingmeteenrestaurant,eenwinkel,eenbibliotheekeneen
theaterenwordtzo‘hethartvandebenedenverdieping’.
Delokalenvanunit1en2wordengetransformeerdtotnieuwemultifunctio-

neleruimtes.Onsstrevenisdatdekinderenvandezeunitsinhetnieuwe
schooljaarstartenineennieuweinspirerendeomgeving,passendbijdevisie
diewealsBornenastreven: “Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en
duurzame leeromgeving”.
Nadezomervakantie2020,alsdebenedenverdiepingklaaris,gaanwe
brainstormenoverdeinrichtingvande
bovenverdiepingvanonsgebouwwaar
unit3gehuisvestis.Overruimeenjaar
isdan,alshetgoedis,onzeheleschool
vernieuwdendeinrichtinghelemaalafgestemdopdewerkwijzeenontwikkelingenbinnenonzeschool.

DRIEKONINGENZINGEN
ParmantigenvolggoedemoedkwamendedriekoningenzangersdeHofstede
binnen.Opvallendditjaareenaantalmetmuziekinstrumenten.Sommigebegeleiddoorhun'manager'(vaderofmoeder)ofhunpersoonlijkemuzikalebegeleider.
Opvallendishoede'artiesten'metflairoptreden.KijkenzekernaarVoiceKids.
Eendeskundigejurybeoordeeldedeoptredensenreiktedeprijzenuit.Intussen
kondendekinderenzichtegoeddoenaanranjaeneeneierenkoek.Elkkindging
naarhuismeteenpresentjeeneenleukeervaringrijker.Jammerdatermaar
weiniggroepenwarenenveelteweinigbezoekers.Vooralteleurstellendvoorde
personendiehetevenementorganiseren.VOLGENDJAARBETER.
JennyenKoSchaaders
*zie voor een uitgebreid verslag van het driekoningenzingen pagina 25
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Dik Tevreden
John Claesen
Ikkeekhemrechtindeogenenvond
hemwataandegezette,zegmaar,aan
dedikkekant.Ookhijkeekmijaan.Hij
hadzelfsdezelfdeblikinzijnogen.Wat
ookeigenlijknietzogekwas,wantik
keekineentegrotepaspiegelvaneen
klerenwinkelnaarmezelf.Toenikom
meheenkeekzagikhoemensen
schuinvoordespiegelstondenmet
borstvooruiteningetrokkenbuik.Dat
schuinstaanwasmeeigenlijknognooit
opgevallen.Jeleekblijkbaardunner
voordatenemoment.
Ikbeslootspontaanomwataanmijn
gewichttedoen.Nietomhetopte
waarderen,maaromenigekilootjeste
verliezen.Opgewektenvolvertrouwen
begonikaanmijnnieuwemissie.Ik
weetdatvelenopdezeaardkorsthiermeebezigzijnenditooknietallemaal
volhouden.
Opdesportschooltraindeikmesuf.De
trainersmotiveerdenmetothetbotalleenbijmijbleefjehetveteropzien.De
hometrainerverafschuwdeikendegewichtstrainingendedenmeweinig,ook
nietmijneigengewicht.
Ikverwachttedaterkilootjesafvielen,
maarhetwarenslechtsenkelegrammen.Daarwordjetochmistroostigvan.

Jedeedzojestinkendebest.
Thuiszatikaanderauwkostenappels.
Ikkochthetmetkilo’s.Hetwaseen
enormgevechtomhetvoltehouden.
Mijndirecteomgevingzaghoemoeilijk
ikhethadendatikerbijnaonderdoor
ging.Alleendegroenteboerbleefme
enormaanmoedigen.
’sNachtsdroomdeikspontaanvanallerleilekkerevetteversnaperingendie
dezeaardkostvoortbracht.Ikdroomde
vaneenvollekoelkastmetallerleilekkernijen.Waarbeniktochmeebezig!
Alleenworteltjesetenalsofikeenkonijn
wasdiedekerstwildeoverleven.Het
waterdatikdronkkwammijnneusgaten
uit.Ikkongeengroenteboermeerzien.
Ikzaginmijndromenzelfsappelsmet
blauwestippen.Vanafvallenwerdikzo
stonedalseengarnaal.
Ikbeslootteneinderaadomdedokter
teraadplegen.Detestenzoalsurineen
bloedonderzoekleverdegewoneuitslagenop.Uiteraardwasikdaarharstikke
blijmee,wantuiteindelijkgaatniks
bovenjegezondheid.Dedokterwas
behoorlijktevredenovermijngezondheidssituatie,maarhoewashetmet
!
mentaalenemotioneelgesteld?Hoe
kwamhetdatikmaarnietafviel.Ik

!
!
!

moesteenvragenlijstinvullenentoenik
ditallemaalafhadvroeghijaanmijhoe
hetmetGodgesteldwas.Ikhebeen
heelgoeierelatiemetGod.Ja,hijweet
datikslechteogenheb,maarafgelopen
nachtheefthijerwelvoorgezorgddat,
toeniknaarhettoiletmoest,hetlicht
automatischaanging.Toenikklaarwas
enweerwegging,floeptehetlichtzomaarweeruit.Dusikhebaanhemeen
helesteun.Mijnvrouwdieerookbij
waswerdvuurroodvanwoede.“Hebje
afgelopennachtalweerindekoelkast
geplast!!!”

!

Uw huis verbouwen?!!

VLAKBIJ DE BLAAK!
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Garagesale de Blaak
MetveelplezierhebbenwijdeafgelopenjarendegaragesaleindeBlaakgeorganiseerd.Heelleukomtedoen,
maarhetvergtookveeltijd,zekerals
deorganisatiebestaatuitslechts2of3
mensen.Afgelopenjaarishetonsdan
ooknietgelukt,omeeneditiegarage-

sale2019neertezetten.
Doorprivéomstandighedengaathet
onshelaasookin2020nietlukkenom
eengaragesaleteorganiseren.
Wedragenhetstokjeookgraagover
aaneennieuwe(jongere)organisatie!

Wiegaathetdoen?Wieneemthetinitiatief?
HettySauve
HannyNap
NinoWouters

In 2020 wordt voor de 7e keer Kunstroute de
Blaak georganiseerd
KunstenaarsindeBlaak:melduaan
vooreenexpositieaanhuisopzondag
28juni2020.
BijnadehelftvanalleNederlanders
doetaanamateurkunst.Dusookinwijk
deBlaakmoetermenigkunstenaar
wonen.Ookditjaarkuntuuwwerkenin

uwhuisofuwtuinlatenzienaanbelangstellenden.Doetuookmee?
Wijzoekennaareengevarieerdaanbod
vanwerkendusschilderessenenschilders,keramisten,fotografen,beeldhouwers,pottenbakkersenkunstenaarsdie
eenanderevormvankunstbeoefenen,

grijpdiekansendoemee!Erisnog
plaatsvoor7kunstenaarsommeete
doen,dusmeldjesnelaan.Laatzien
watukunt!
Samenmakenweervoorde7ekeer
eenmooievenementvan!

Cantiqua Concert gaat verder met New Classics
NahetenormesuccesvanhetuitvoerenvandeCaeciliacantateinhaarnajaarsconcertin2018,gaatCantiqua
Concertverderopdezeingeslagen
weg.
Voorhetvoorjaarsconcertopzaterdag4
aprila.s.staatnamelijkeennieuwecantateopderol:“Laatmijntranenjouw
voetenwassen”,deMariaMagdalena
cantate.Eenverhaalintheatralesetting
overhetlevenvanMariaMagdalena,
metregievanElianeFeijen.Ookdeze
nieuwecantate-opnieuweenwereld-

première-komtvandecomponistenhandvanArjanvanBaest,waarbijhetlibrettoisgeschrevendoorJudithter
Hofstede.
Hetconcertmaggezienwordenalseen
mixvan‘moderne’en‘oude’klassieken.
Mooieensomsuitdagendemuziek,die
voorzoweluitvoerendenalsbezoekers
zeertoegankelijkis.Zowordenervoor
depauzewerkenvanOlaGjeilo(1978),
GabrielFauré(1845-1924),Sarah
Quartel(1984),FelixMendelssohn-Bartholdy(1809-1847)enKarlJenkins

(1944)tengehoregebracht,metpianobegeleidingvanGabrielkaClout.Nade
pauzevolgtdenieuwecantatemetals
solisteKyravanCamerijk,begeleid
dooreenkleinensemblebestaandeuit
slagwerk,piano,klarinet,contrabasen
fluit.
Ookdezekeerweerwerkenwesamen
metdestichting“VierhetLeven”.Deze
stichtingorganiseertcultureleactiviteitenvoorouderen(65+)dienietgraag
alleenopstapgaan.Zijwordenthuis
opgehaalddooreengastheerofgastvrouwvanVierhetLeven.Meerinformatieviawww.4hetleven.nl
Datumconcert:
zaterdag4april2020.
Aanvangstijd:
20.00uur.
Locatie:
CultureelcentrumdeSchalm
(OnsKoningsoord),
Trappistinnentuin77,
5057DJBerkel-Enschot.
Prijstoegangskaartje:
15euroindevoorverkoop
en17,50euroaandekassa.
Voorverkoopvia:
LiadeKok(06-55778787),
kaartverkoopcantiqua@gmail.com
of
www.cantiqua.nl/kaartverkoop.
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Aanleg renveld/hondenlosloopzone Roerpad
Degemeentekrijgtregelmatigaanvragenvooreenhondenlosloopzoneinde
Blaak.Indewijkzijnmomenteelnauwelijksplaatsenwaarhondenlosmogen
lopen.Enigetijdgeledeniserdoorwijkbewonerseenburgerinitiatiefbijdegemeenteingediendvooreen
renveld/losloopzone.Degemeentewil
deinitiatiefnemersendebewonersvan
dewijkgraagtegemoetkomendoorhet
aanleggenvaneenrenveld/hondenlosloopzoneaanhetRoerpad.Ophetbijgevoegdekaartjezietudelocatieen
hetontwerp.Dezelocatieisinoverleg
metdeinitiatiefnemersgekozenaangezienopdezelocatiealregelmatighondenwordenuitgelatenenergeen
sprakeisvanoverlastvoorhetverkeer
endirectomwonenden.

Besluit
Voorhetaanleggenvaneenhondenlosloopzonemoeteenofficieelbesluit
doorhetcollegewordengenomen.Dit
isinmiddelsgebeurd.Ditbesluitwordt
gepubliceerdinhetgemeenteblad.U
kuntdezepublicatieraadplegenvia
www.officielebekendmakingen.nl. Na
depublicatieheeftu6wekendetijdom
eventueelbezwaaraantetekenen.Afhankelijkvandeeventuelebezwaarproceduregaatdegemeentevervolgens
overtothetaanleggenvandelosloopzone.
Werkzaamheden
Degemeenteplaatsteenhoutenhekwerk,eenhondenspeeltoestel(natuurlijkmateriaal),eenbankjeeneen
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hondenpoepbak.Onderhetbankje
komentegels.Deafmetingvandelosloopzoneiscirca70x35meter(gemiddeld)Losloopzoneswordenwel
extraonderhouden,maarookdaarzijn
gebruikersverplichtdehondenpoepop
teruimen.
Meer informatie
Hebtunogvragen,dankuntucontact
opnemenmetDinyMaas,wijkregisseur
vandeBlaakenZorgvlied..
Zijispere-mailbereikbaarvia
diny.maas@tilburg.nlenviatelefoonnummer06-15479394
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Thuiskomen in Fatima 1950 - 1970
Reünievooralleoud-leerlingendievan
1950tot1970opdelagerejongens-(H.
Hartschool)-enmeisjesschool
(O.L.VrouwvanFatima)zaten.Dezereüniegaatplaatsvindenopzaterdag5
september2020inwijkcentrumKo-

ningshaven,Kruisvaardersstraat32Cte
Tilburgvan13:00uurtot20:00uur.

reunie.koningshaven.eu/aanmelden
Delaatstewebsiteisvooreeniederdie
zichnognietheeftaangemeldvoor
dezereünie.

Zieookwww.fatimaschoolreunie.koningshaven.eu
Vooraanmelden:https://fatimaschool-

Sociaal Meldpunt
Tilburg van start
zicht.MeldpuntmedewerkerJoycede
Bruin:‘Metditoverzichtkrijgenwijduidelijkwaarmogelijkknelpuntenzijnin
deondersteuning.Ditbesprekenwijdan
metdeorganisatiesendegemeente
metdebedoelingeenpositievebijdrage
televerenaanhetbeleidvandegemeenteendeorganisaties.Zowillenwij
ervoorzorgendatalleTilburgersde
juistehulpofondersteuningkrijgen.Iederevraag,meldingofklachtdiebijons
binnenkomtisdusheelwaardevol.’

kunjebijhetonafhankelijkeSociaal
MeldpuntTilburgterecht’,legtHans
Kokke,eenvandemeldpuntmedewerkersuit.‘Wijbiedeniedereeneenluisterendoor.Enwehelpeniedereengraag
verdermetallevragen,meldingenof
klachtenoverdeondersteuning.Wij
kennenalleorganisatieseninstantiesin
Tilburgenkunnenookgemakkelijkcontactmethenopnemenwanneerdat
nodigis.Wezijnonafhankelijkendus
nietverbondenaandegemeenteoforganisaties.’

Bereikbaar
Hetmeldpuntistijdenswerkdagenbereikbaarop013-2020056,elkedag
vandeweekviademailinfo@sociaalmeldpunttilburg.nlofviadewebsite:sociaalmeldpunttilburg.nl.

Waardevol
DemedewerkersvanhetSociaalMeldpuntTilburgverzamelendevragen,
meldingenenklachtendiebijhenbinnenkomen.Hiervanmakenzijeenover-
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Opdonderdag2januariginghetofficieelvanstart:hetSociaalMeldpuntTilburg.Eenonafhankelijkmeldpuntvoor
iedereeninTilburgmetvragen,meldingenofklachtenoverdeondersteuning
ophetgebiedvanwelzijn,zorg,wonen,
werk&inkomenenjeugdhulp.
IedereeninTilburgkan,wanneerdat
nodigis,viadegemeenteondersteuningkrijgenophetgebiedvanwelzijn,
zorg,wonen,werk&inkomenenjeugdhulp.‘InTilburgzijnerveelinstantiesen
organisatiesdiedezeondersteuning
aanbieden.Hierdoorkanhetlastigzijn
dejuisteinstantietevindenvoordeondersteuningdiejenodighebt.Ofje
krijgtaleentijdjeondersteuningmaar
hebtdaarvragenover.Ofjebentontevredenoverdehulpdiejekrijgt.Dan

Brigitte
Brig
gitte Bruens
Studiekeuzecoach
Studiek
iekeuzecoach

Voor
V
oor een beste
e studiekeuze
Wielingen
Wieling
en 5

Q

5032 TL Tilburg
lburg

Q

06 20 64 53 30

beste
bestestudiekeuze.nl
e studiekeuze .nl
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Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde
kandidaat-notaris

5 Redenen om een levenstestament te maken
Hetmakenvaneenlevenstestamentis
verstandigomdat:
1. Je houdt de regie in eigen hand
Meteenlevenstestamentwijsjeaan
wienamensjoubelangrijkebeslissingen
neemtalsjeditzelfdoorbijvoorbeeld
ziekteofandereomstandighedenniet
meerzelfkandoen.Jekunthierbijdenkenaandementie,maarookplotselinge
(tijdelijke)ziekteskunnengebeuren,
zoalseenberoerte,hersenbloedingof
eenverkeersongeval.
2. Zekerheid
Omdatinstellingen(zoalseenbankof
eenverzekeraar)zekerwillenwetendat
iemandvolmachtheeftgekregenvan
eenander,nemenzijvaakgeengenoegenmeteenzelfgeschrevenvariant.
Vaakvragenzeeennotarieellevenstestament.Denotarisschrijftjeineenlandelijkregisterin,zodatbekendisdatje
eenlevenstestamentgemaakthebt.
3. Er gehandeld kan worden zonder
(voorafgaande) toestemming van de
rechter
Doorhetaanwijzenvaneenvertrouwenspersoon,eenevolmachtigde,voorkomjedatereersteen
onderbewindstellingdoorderechter
moetwordenuitgesproken.Bijonderbewindstellingbenoemtderechternamelijkiemanddiejouwvermogengaat
beheren.Hetverkrijgenvandieuitspraakkostenigetijdeninsommige

gevallenissnelhandelenbelangrijk.Bij
onderbewindstellinggaatjevermogen
bovendien'opslot'.Zondertoestemmingvanderechtermagnamelijkniet
overjevermogenbeschiktworden.Dit
betekentdaterookgeenvermogen
meergeschonkenmagwordenaande
volgendegeneratie,terwijldatwelverstandigkanzijnomerfbelastingtebesparenofdeeigenbijdragevoorzorgte
beperken.
4. Je kunt aangeven of en zo ja welke
medische behandelingen je wilt ondergaan
Jekuntallemedischezakenvastleggen
ineenlevenstestament.Denkhierbij
aanwieernamensjoumedischebeslissingenmagnemenofinwelkegevallen
jemedischnietverderbehandeldzou
willenworden.
5. Het nu soms al later is...
Wachtnietmethetopmakenvaneen
levenstestamenttothetmomentdatje
temakenkrijgtmetziekte.Alsiemand
geestelijknietmeervoldoendeinstaat
isomaandenotarisovertebrengen
wievolmachtmoetkrijgen,danblijftalleendeoptievanbewindenmentorschapnogover.
OnlangsoordeeldederechtbankMidden-Nederlandovereendamedievóór
hetmakenvanhetlevenstestamentde
diagnosedementiehadgekregen.Zij
gafvlaknadediagnosenogeenvol-

•
•
•
•
•
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machtineenlevenstestamentaanhaar
partner.Haareigenkinderenuiteen
eerdererelatieendepartnerstonden
metelkaaropgespannenvoet.Dekinderenendepartnerkregenondermeer
strijdoverdeinschakelingvandethuiszorg,maarookoverfinanciëleaangelegenheden,diedeelsookdeeigen
financiëlebelangenvandepartner
raken.Derechteroordeeltdatdesfeer
vanwantrouwennietinhetbelangis
vandedementerendedameendaarnaastisnietduidelijkofzijbijhetgeven
vandevolmachtdaarnogweltoein
staatwas.Derechtergaatnietmeein
devoorkeuruithetlevenstestamentom
departnertebenoementotbewindvoerderenwijsteenprofessionelebewindvoerderenmentoraan.
Wiltuvoorkomendatderechteruwlevenstestamentbuitenwerkingstelt?
Zorgerdanvoordatuhetlevenstestamenttijdigregelt,zodatergeentwijfels
kunnenontstaanofudaarnogtoein
staatwas.Wijnemendemogelijkheden
graagmetudoor.
Meer weten? Bijonsisheteerstegesprekvaneenhalfuurnoggratisenvrijblijvend.Jebentvanhartewelkom.
Info@notaristilburg.nl
013-5321155
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Opera kijken –
opera bezoeken
Indeoperawordtgrootsenmeeslependenmetveeldramahetleedmaar
ookdeliefdeindewereldbezongen.
Bentualliefhebbervanoperamuziek?
Heeftualeenskennisgemaaktmethet
bijwonenvaneenoperainhettheater?
Wiltuergraageensmeekennismaken?

Operaclub Nederland biedt u hiervoor de mogelijkheid.
DezeoperacluborganiseertbijeenkomstenindeloungesvanhetWillemIIstadioninTilburg.Zowelopzondagmiddag
alsookopwoensdagmiddagzeskeer
perjaar.Wetoneneenoperaopgroot
schermofwebelichteneenopera-gerelateerdonderwerp.
BesteBlaakbewoners:hetWillemIIstadionisvlakbij!
Daarnaastorganiserenwedagreizen
naarOperahuizeninDuitsland(bijv.
Essen,Düsseldorf)enBelgië(bijv.
Luik).Deopstapplaatsvoordebusis
WinkelcentrumDeBlaak:ookweer
vlakbij!

OPEN
DAG

Is uw nieuwsgierigheid gewekt?
Graagnodigenweuuitommetonsen
onzeactiviteitenkennistemaken.Op
woensdag19februari2020isereen
presentatievandeoperaDonCarlos
vanGiuseppeVerdi.Uhoortuitlegen
kijktnaarbeelden.
Ontvangstom13.30uur.Einde17.15
uur.Detoegangisgratis,aanmeldenis
vanbelang.Ditkanpermail:operaclub.nederland@gmail.com.
Bezoektuvooralonzewebsite
www.operaclub-nederland.nlvoormeer
informatie.

U zoekt een
vakkundige

zondag16 februari 11.00 -15.00 uur

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!

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

#Millhillcollege
www.millhillcollege.nl
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Sksksk en I Oop: VSCO!!
Tekst en foto Ester van Zundert
Je ziet ze op YouTube en op TikTok,
maar ook op straat in De Blaak in Tilburg: VSCO-girls. Hoe je ze herkent?
'Een rugzak van Fjällräven,' zegt
Guusje. Sam: 'Een schelpenarmband.' Jip: 'Heel veel scrunchies.' Julian: 'In hun haar en om hun armen.'
VSCOspreekjeuitals'visko.'Sinds
eenpaarmaandenisGuusje(10)het
zelf.'Hetisleuk.Jevaltop.'Zeker
wetendathetopvalt,zegtSam(10).
'WantVSCO-girlshoudenvanfellekleurenenzehebbeneenHydroFlesbij
zich.'Jip(11):'MeestaldragenzeVans.'
NietdatGuusjealdiespullenheeft.
'Zo'nrugzakisheelduur.Diehebik
niet.'Eenmetalenrietjeheeftzewel.
'Dathoorterookbij.VSCO-girlszijn
veelmethetmilieubezig.'InTilburg
magjenietmeermassaalballonnen
loslaten,datvindtzeprima.Julian(10):
'VSCO-girlszijnhelemaaltegenplastic.'
Kreet
VSCO-girlshebbenookeenspeciale
kreet.Guusje:'Wezeggen:savethe
turtles.Omtelatenhorendatwevoor
dedierenzijn.'Erzijnnogtweekreten.
'Alsietsgrappigis,zeggenwe:
sksksksk.Alsjeverbaasdbent,of
schrikt,roepje:andioop.'
BestaanerookVSCO-boys?'Natuurlijk',roepenSam,JipenJulian.'Wij!'
Sam:'JenoemthetnietVSCO-boys,
maargewoonVSCO.'Hetdrietalis
VSCOzondermetalenrietje,maardat
isgeenprobleem.Sam:'Hetgaaterom
hoejeleeft.'Julian:'Datjehetmilieu
belangrijkvindtenafvalopruimt.'

rengaandood,vissengaandood.Dat
moetstoppen.Erzijnverschillendeorganisatiestegenplastic.Bijvoorbeeld
VSCO-girls.Datzijnmeisjesdieallemaaldingendoenvoorhetklimaat.
Wordjijerookeen?Dingendiejekunt
doenomdeaardeteredden:
-Plantplanten
-Gebruikgeenplasticmaarijzeren
bidons
-Sorteerrestafval
-Fietsmeerinplaatsvanmetdeauto
-Recycleafval
-Gebruikminderpapierandersgaathet
nietgoedkomen
-Eetmindervlees
Roguiatou (10)
Plastic soep moet weg
Erzitheelveelplasticindeoceaan.
Watvindikervan?Jeleesthetinditartikel.Milieuvervuilingisverkeerd,datis
eenfeit.Veelmensenhebbenereen
meningover.NeembijvoorbeeldDonald
Trumpdieerzelfniksvangelooft.Ik
vinddatDonaldTrumpdaargeengelijk
inheeft.Milieuvervuilingisheelslecht.

Ikvindhetzelfsuperslecht,wantiedereenheeftrechtomgoedtekunnen
leven.Hierbijwilikduidelijkmakendat
iedereenafvalindeafvalbakmoet
gooien.Deplasticsoepmoetweg!!!
Patricia (10)
Autovrije zondag
Welofniet?Deautovrijezondagdagen
moetendieweertevoorschijnkomen?
Ikvindvanwel,omdaterveelmensen
inonzestraattehardrijden.Ditisslecht
voorhetmilieu.Ikvinddater1of2keer
indemaandeenautovrijezondagmoet
komen.Alleenerisookeennadeelvan
autovrijezondag:jekannietnaariets
toe.Maar,jemagjefietswelgebruiken
.
Timme (10)
Deze bijdrage aan Wijkblad De Blaak is
gemaakt door kinderkrant/kinderpersbureau tilburgjunior, een initiatief van journalist Ester van Zundert. Meer weten?
Kijk op www.tilburgjunior.nl. Wil je meedoen in de kinderredactie? Stuur een
mail naar estervanzundert@gmail.com.

Heb jij tips om het milieu te redden?
Word ook VSCO-girl
Jehebthetvastalgehoord.Hetklimaat
verandert,dooralleplasticinzee.Die-

Calandhof 4
5025 DP Tilburg

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl
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Driekoningen zingen in de Hofstede,
minder druk maar wel zeer geslaagd

Tegen17uurkwamendekoningenmet
deouders,grootouders,broertjesen
zusjesbinnengelopen.Naastonze
vastebezoekers,haddenweditjaar
ookverschillendekinderendievoorhet
eerstkwamenkijkenmetoudersof
grootouders.
Dekinderenzatengezelligbijelkaarop
degrondenookdevolwassenenvondeneengoedplaatsjeopdestoelen.
HannydeKortheetteiedereenwelkom
énkondigdeheteerstegroepjeaan.
Eindelijk!!!
Deeerste2koningenzeideneenheel
mooigedichtovereensterop,datdoor
omawasgeschreven.Ditjaarbespeeldenveelkoningenmuziekinstrumenten
zoals:gitaren,blokfluiten,trommel,belletjesenzelfseenkoningindieopde
pianohaargroepjebegeleidde.Zezongenzelfverzonnenliedjesenmiddenin
dewinternacht.
De3”bekende”juryleden:meneer
Robin,juffrouwCarienenjuffrouwEefje
warenergonderdeindruk.Zijspraken
lovendewoorden.

Dekoningen,hetpubliekéndeorganisatiehebbenzeergenotenvandeze
optredensenblevenmaarapplaudisseren.
Nahetoptredengingdejuryinoverleg
enkreegiedereeneenbekertjeranja
eneeneierkoek.Wiedebooninde
koekhad,kreegeenprijsje.Despanningstraaldesomsvandegezichtjesaf,
terwijlzeheelvoorzichtighapten.De
koningendiedeboonvonden,waren
heelblijmetdeprijs;eenkindermenu
vancafetariaSnitz.Natuurlijkkregen
ookdekinderendieinhetpubliekzaten
nogeenkoek.
Dejuryhadweerevendetijdnodigom
tebepalenwieindeprijzenzoudenval-

len.Eigenlijkvondenzedatiedereen
weleenprijshadgewonnen,wantiedereenhaderweerheelveelwerkvan
gemaakt.
Ditjaarzijnde3prijzenuitgereiktaan:
1eprijs:LieveenKlaartje.Zijhadden
zelfhetliedjegemaakt.Dejuryvondhet
knapdatzezichzelfbegeleiddenopde
gitaar(metpapa)endatzezoveelplezieruitstraalden.
2eprijs:Jelle,Abe,SybeJanenNivar.
MamaJannekebegeleiddeopgitaaren
zijzongenhetliedjes“middenindewinternacht”.Zehaddenfluiten,eentrom
enbelletjesbijzichenspeeldedaarook
echtop.Dejuryvonddebaardjesook
zomooigeschminkt.
3eprijs:Olivia,Willemijn,Annewijn,Jozefien,BabetteenPhilipinne.Dejury
vondhetheelknapdatzezichzelfmet
degitaarenpianobegeleiddenéndat
ze2danseresjesmeehaddengebracht.
Natuurlijkkregenallekoningennogeen
snoepzak,wantiedereenhadweleen
prijsverdiend!Gefeliciteerdkoningen.
Totslotwilikiedereenbedankendiemij
geholpenhebbenopdedagzelf.Defotografenhebbenmooiefoto’sgemaakt
diejeterugkuntzienopdesitevanhet
wijkbladenwijkraad.
Natuurlijkookeenwoordvandankaan
onzesponsoren;WijkraaddeBlaak,
JumboAmer,Snitz,Bloem&Meerende
Hofstede.
Nieuwsgierigenbenieuwdgeworden?
Doevolgendjaarmeeofkomkijken.
Hetisechtgenieten.
Totvolgendjaar!!HannydeKort
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Energie Coöperatie De Blaak
Namensonsheleteamwensenwijiedereeneengelukkig,gezondenenergiezuinig2020.Wijhelpenookditjaar
weergraagonzemedewijkbewoners
omenergiezuinigerteleven.
Dedatumdatwevanhetgasafmoeten,isweereenjaartjedichterbijgekomen.Wijzijneralscoöperatienogniet
zekervanofwevanhetgasafmoeten.
Wemoeteneerstmetelkaarbepalen
welkealternatievenerzijn.Vooruitlopendopdezebeslissingkunnenweal
welbezuinigenoponsenergieverbruik.
Endatisnodig,wantuitrecentepublicatiesvangemeenteTilburgisgebleken
datwijinonzewijkgemiddeldbetergeïsoleerdehuizenhebben.Maarwijgebruikenmetz’nallenwelgemiddeld
meerenergiedaninanderewijkenin
Tilburg!Endatisjammervooronzeportemonneeennietgoedvooronsmilieu.
WellichtishetnieuwejaarvooriedereeninonzemooiewijkDeBlaakeen
goedbeginomzuinigeromtegaanmet
verlichting,verwarmingmaarookmet
waterverbruik.Eenpaartipsentrucs:
Bespaar elektriciteit met LED lampen
Hetistegenwoordigzeereenvoudigen
effectiefomgloeilampenenhalogeenverlichtingtevervangendoorLEDverlichting.Hiermeebespaarjetot80%op
uwenergiekosten.LEDlampenzijn
zeerefficiëntenhebbeneenlevensduur
totwel50.000uur.Daarbijgenereert
LEDverlichtingnauwelijkswarmteen
maaktdezetechnologievrijweliedere
lichtkleurmogelijk.LEDverlichtingis
voortalvantoepassingeninzetbaar.

Wek eigen elektriciteit op met zonneenergie
Eenmilieuvriendelijkemanieromtebesparenopenergiekostenishetgebruik
vanzonnepanelen.Hiermeekunjede
geheleofgedeeltelijkestroomvoorzieningvanuwwoningregelenenmaakje
mindergebruikvanhetlichtnet.Zeker
eenaanradervoorbewonersmeteen
elektrischeauto.
Verbeter eenvoudig de isolatie van
uw woning
Ookalhebbenweinonzewijkredelijk
totgoedgeïsoleerdewoningen,wijdenkendaternogveelteverdienenis.Een
investeringindeisolatievandemuren
enhetdakisbinneneenpaarjaarterug
verdiend.
Eengoedkopeoplossing:tochtigekierendichtenmettapeenachterradiatorenfolieaanbrengen.Debouwmarkt
heefthiervoordenodigeproductenin
hetassortiment.
Breng uw energieverbruik in kaart en
bespaar geld
Debestemanieromtebesparenopde
energierekeningisinzichtkrijgeninhet
daadwerkelijkeverbruik.Erzijnvele,
nietdure,energiemeterswaarmeeje
hetelektraverbruikperapparaatkunt
meten.Kijkookeensofhetlichtonnodigaanblijftenmaakzonodiggebruik
vaneentijdschakelaar.
Checkonzewebsitewww.energiedeblaak.nlenleesmeeroverketelinstellingeninregelenvanderadiatoren.
Bespaar op uw verwarmingskosten
met slimme thermostaten
Eenbetaalbaremanieromveelopver-

warmingskostentebesparen,ishetgebruikvaneenslimmeradiatorthermostaat.Jekuntdezeeenvoudigopde
kraanvanderadiatorbevestigenen
hiermeezowellossealsmeerdereradiatorenmonitorenenbedienen.
Voorkom onnodige verspilling van
drinkwater
Meteenaantalsimpeleaanpassingen
aandekranen,kunjealflinkbesparen
ophetwaterverbruik.Maakbijvoorbeeld
gebruikvaneenwaterbesparende
douchekop,dangebruikjenietalleen
minderdrinkwatermaarookhetgas-of
elektraverbruikwordtminder.
Plaatseenregentonindetuin.Methet
gratisopgevangenregenwaterkunje
ookdeplantenwatergeveninplaats
vanduurdrinkwatertegebruiken.
Methetterugdringenvanonsenergieverbruik,zettenweeeneerstebelangrijkestapindeenergietransitie.De
aardewarmtnogsteedsverderopdoor
CO2emissiesuitonderanderefossiele
energiebronnen.Omdegevolgenvan
klimaatveranderingvooronsallemaalte
verkleineniseentransitienaareen

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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duurzamesamenlevingnoodzakelijk.
Overhedenkunnennietalleenvooralle
oplossingenzorgenwantwijalsmaatschappijhebbenhierinookeenverantwoordelijkheid.Vooronszelfmaarook
voordegeneratiesnaons.
SamenmetgemeenteTilburgonderzoekenwijwelkemogelijkhedenerzijn
omdeBlaakenergieneutraaltekrijgen.
Zowordeneroponsverzoekonderzoekenuitgevoerdnaaralternatievevor-

menvangas.Eenprocesdatdenodige
tijdvanonderzoekgaatvragenmaar
ookveeloverlegmetdiversepartijen.
Zowerkenwemet13energiecoöperatiesuitTilburgenderegiosameninhet
traject“RegionaalEnergieenKlimaat
Strategie”(REKS)omtebepalenwelke
stappengemeenten,provincieenoverheidmoetennemennaardeenergietransitie.
Nadrukkelijkwillenwijdittransitieproces

alsbewonersuitDeBlaaksamenbewandelen.Wegaanditjaardanookdiversebijeenkomstenorganiserenom
iedereenteinformeren.Wiljedezebijeenkomstenzekernietmissenenopde
hoogteblijvenvanalleontwikkelingen,
meldjedanaanvooronzenieuwsbrief
viawww.energiedeblaak.nl.
Latenwemetz’nalleneraanwerken
om2020eenenergiezuinigjaarte
maken.

ActieveseniorenTilburgZuid-West
ingeschreveninhetverenigingsregistervandekamervankoophandelonderinschrijfnummer18077437
Bankrelatie: NL77RABO0185292046t.n.v.Club92

Wist u dat Club92 (in 1992 opgericht)
een zelfstandige vereniging is voor
65+ ers met verschillende activiteiten
onder deskundige begeleiding?
Dezeactiviteitenzijnonderandere:
Schilderen/tekenen
Beelden/sculpturen
Kaarten(zoalsrikken/bridgen)
Overigedenksporten,zoalsschaken,
rummikub,etc.
Ookwordenerregelmatigcultureleuitstapjesgemaakt.
Momenteelzijnweopzoeknaarnieuwe
ledenvoorverschillendeactiviteiten.
Voeltuzichaangesprokenomonzegezelligeverenigingtekomenversterken?
Ukuntaltijdvrijblijvendinlopenomwat
sfeerteproevenenvoorverderinformatiebentuwelkomopdemaandagmiddagenvanaf14:00uurtot16:00uur
inHofstedeDeBlaak,Dussenpad1–3

Alles uit handen
of alles in
eigen hand?

Altijd bereikbaar:

013 572 1822
06 2455 6106
Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

In alles persoo
persoonlijk.
onlijk.

www.moniquevanhoutum.nl
www
.moniq
quevanhoutum.nl

Voorheen Uitvaartbegeleiding In Harmonie
blz 27
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25 jaar uniek natuuronderzoek in de
Tilburgse Kaaistoep
Vier het jubileum mee!
Al25jaarlangonderzoekenledenvan
deKNNV-afdelingTilburgheelnauwkeurigdenatuurinDeKaaistoep.Ondertussenzijnermaarliefstzo’n9.000
verschillendesoortenplantenendieren
inhetgebiedgevonden,waaronderook
nieuwesoortenvoorNederlandenzelfs
voordewereld.Aangeziendituniekisin
NederlandviertdeKNNV-afdelingin
2020dezemijlpaalmetwandelingen,
eenfototentoonstelling,eensymposium
eneenboek.Iedereenishierbijvan
hartewelkom!
Nieuwe ontdekkingen
DeKaaistoepmaaktonderdeeluitvan
Stadsbos013,gelegentenzuidwesten
vandestad.Vanaf1995hebbenactieve
natuurliefhebbersvandeKNNVhier
eenschataangegevensverzameld.Ze
hebbennietalleennaarvogelsenplantengekeken,maarbijnaalleswerdverzameldenuitgezocht,waaronder
slijmzwammen,korstmossen,dopluizen,vleermuizen,nachtvlinders,kokerjuffersenallerleisoortenmuggenen
vliegen.Intotaalgaathetom125.000
uurverzamel-enuitzoekwerk!Dagen
nacht,zomerenwinterwarendeleden

aanhetverzamelen,determinerenen
ordenen.Hierdoorzijnmaarliefstzo’n
9.000verschillendesoortendierenen
planteninhetgebiedgevonden,waaronder125soortendienognooitinNederlandontdektwarenenzelfsdrie
soortendienieuwzijnvoordewereld.In
nauwesamenwerkingmetNatuurmuseumBrabantwerdendevondstenverderonderzochtenopgenomeninde
collectievanhetmuseum.
Symposium en jubileumboek ‘De
Kaaistoep’
Deofficiëlestartvanditjubileumjaar
vindtplaatsop14maartinNatuurmuseumBrabantmeteengrootsymposiumoverburgersennatuuronderzoek,
ofwelCitizenScience.Verschillendeexperts,lokaalenlandelijk,vertellen
daarinoverhetKaaistoeponderzoeken
overhetbelangvanactievenatuurliefhebbersvoordenatuurenhetnatuuronderzoekinNederland.Tijdensdit
symposiumwordtookhetprachtige
boek‘DeKaaistoep’gepresenteerd.
CommissarisvandeKoninginBrabant,
deheervandeDonk,zalheteerste
exemplaarinontvangstnemen.Inhet
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ruim700pagina’stellendeboekstaan
beschrijvingenvanhetonderzoeksgebied,allerleileukevondsten,bijzondere
onderzoeksmethodenentalvanfoto’s.
De Kaaistoep opent speciaal haar
deuren
DeKaaistoepisnormaalgesprokenafgesloten,maartererevandit25-jarig
jubileumopentdeeigenaar,TWMGronden,speciaalhetgebied.Iedereendie
interesseheeftkanzichinschrijvenvoor
uniekewandelingen,onderleidingvan
deonderzoekersvandeKNNV.Daarnaastkuntudeonderzoekersenhun
werkzaamhedenbekijkentijdensdefototentoonstelling‘DeKaaistoepin
beeld’,diegedurendehetjaaropverschillendelocatiesinTilburgtezienzal
zijn.
Kijkophttps://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/jubileum-kaaistoephoeuzichkunt
aanmeldenvoordewandelingenofhet
symposium,waarudefototentoonstellingkuntbekijkenenhoeuhetboek
kuntbestellen.
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Kerstborrel in de Blaak
Zondag22decemberwashetzover,de
BlaaksekerstborrelbijTCdeBlaak.
Eenspontaanideeomsamennogeen
leukeafsluiterteorganiserenvoor40
jaarBlaakiseengeslaagde,zeergezelligemiddagenavondgeworden.TCde
Blaakviertzelfditjaarhet40jarigbestaan.Vierbanenzijnvernieuwd,deze
zijnklaaromlekkeringespeeldteworden,ookeengoederedenvooreen
feestje.
Hetweerzatbehoorlijktegen,regenen
veelwind.Dekidsclinicistochdirect
vanstartgegaanmeteenclubjefanatiekelingen.Nadezeinspanningdirect
aansluiteninderijvoordepoffertjeskraam.
Ookaanderestvandewijkbewonersis
gedacht,eenglaasjebubbelseneen
gezelligehapstondenklaar.Jebegrijpt
hetal,erheeftgeenseniorgetennist..
maarookdroogenvanafeenafstand
ziendebanenertopuit!Hetwerdal
sneldrukengezelliginhetpaviljoen,
leukdatwenietalleenledenvande
tennisclubmochtenontvangenmaar
ookmensenuitdewijk.
Foto’szeggenmeerdanwoorden,
daaromhierbijnogeenkleinesfeerimpressie.
‘Hetleveniseenfeestje(ofkerstborrel)
maarjemoetwelzelfdeslingersophangen’,dathebbenwegedaan!Bedanktvoorallehulpaaniedereendie
zichhiervoorheeftingezet,vankerstversieringtotaanallefijnehulpachter
debar.
Groetjes,
Eefje van Eijck
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Haast
Joep Voogt,
H.T.C. De Wolf

Welevenineenmaatschappijdiebol
staatvanhaast.Ophetwerk,inhetverkeer,haastigecontacten.Allesmoetgehaastenrustpuntenzijnermaarweinig.
MaareenNederlandsgezegdeluidt:
“Haastigespoediszeldengoed”.En
daarwilikhetmetuoverhebbenals
hetgaatomopvoedenentrainenvan
pups.
Natuurlijkheeftuzichgoed,ennietgehaast,voorbereidopdekomstvanuw
pup.Uheeftzichingelezenoverhetras
vanuwkeuze.Uhebtzichverdieptin
deopvoedingvanuwpup.Ubentopuw
gemakeenaantalkerenbijhetnest
wezenkijken.Uheeftrustiginoverleg
metdefokkervanuwpupeenbewuste
keuzevooruwpuppygemaakt.
Intussenheeftuzichalgeoriënteerdbij
eenaantalhondenscholenomtekijken
welketrainingsmethodehetbestebiju
past.Kortom,eenbeterestartkanuw
pupnietwensen.
Helaasisdepraktijkvaakanders.Een
pupwordtineenopwellinggekocht.Er
wordtnietgoedgekekenwatdeafstammingvandepupis.Kloppendegezondheidsverklaringen,alsdieal
aanwezigzijn?Isdefokkerbetrouwbaar?Ishetnieteenbroodfokker?Er
wordteenhondenschoolgekozenop
grondvanervaringenvananderenen
nietopgrondvaneigenbevindingen
doorvantevoreneenofmeerderehondenscholentebezoeken.Alsdepup
thuisisdanbegintgelijkdeeerstedag
deopvoedingindevormvano.a.de
zindelijkheidstraining,benchtraining,om
maartweeaspectentenoemen.Iedereenvoorzietuvanadviezenmaardie
blijkenmeestalniettewerken.Metanderewoorden:eenverkeerdestart.
Pupsarriverenvaakindrukkegezinnen.
Beideouderswerken,kinderenhebben
eendruksociaal-enverenigingsleven.
Schoolmoetbezochtworden.Afsprakenoverwiedepupopvoedtontbreken
ofmenheeftereigenlijkteweinigtijd
vooromdatallestussendebedrijven

doormoet.Enalshetkandanmoetde
pupooknoghetliefstzosnelmogelijk
alleskennenenkunnen.Alsdepupdan
vervolgensniethetgedraglaatziendat
gewenstisdanwordtdepupalsnelgestraft.Eenoplossingdieveelalaverechtszalwerken.Alleszaldepup
rustigaangeleerdmoetenwordenin
eengoedopgebouwdschema.Alleszal
inhetbeginineenprikkelarmeomgevingmoetengebeurenenregelmatig
herhaaldmoetenworden,misschienwel
vijftigkeer,voordathetgedragergoed
inzit.
Iedereenheefteenverwachtingspatroonvanzijnpup.Echter,hetenigewat
jekanteleurstellenzijnjuistdieverwachtingen.Misschienzijndieverwachtingenwelveeltehoog.Geefuwpupen
uzelfanderhalfjaardetijdvoorjemet
elkaarkuntlezenenschrijven.Opvoedingentraininghebbennueenmaaltijd
nodig.Bouwrustigaanderelatiemet
uwpup.Geefhemookdetijdomtevoldoenaanuwverwachtingen.Hetishelaasnietzodateenpupopeen
bepaaldeleeftijddingenvanzelfkent,
kanofweet.Daarisveeltrainingenbegeleiding(lees:opvoeding)voornodig.
Netzoalsbijkinderenzijnbijpupsregelmaat,rustenreinheidookbelangrijk.
Regelmaatinzijndagritme,hetuitlaatschemaendemaaltijden.Eenpup
heeftveelrustnodig.Geefzediedan
ook.Alshijderustzelfnietzoektdan
verplichtinzijnbenchleggenomalleindrukkenvandedagteverwerken.Reinheidisnatuurlijkdeindelijkheidstraining.
Ookdieheefttijdenbegeleidingnodig.
Hetkomtnietvanzelf.Debegeleiding
houdtnietopnadepuppytijdofnaeen
paarcursussen.Uwhondheeftheelzijn
levenbegeleidingnodigomderelatie
metugoedtehouden.Onderhoudook
alleoefeningenregelmatig,heelzijn
levenlang.Blijfhemdaarvoorookbelonen.Misschiennietmeerzointensief
alsinzijnpuppytijdmaarwelmetenige
regelmaat.Werkenzonderdateriets
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tegenoverstaatisnietleuk.
Mochtzichtochprobleemgedragvoordoendanwordtervaakgehaastenongeduldiggereageerd.Erwordt
gegrepennaarstrafmethodeswaarvan
menhooptdatdezetoteensnellegedragsveranderingzullenleiden.Hetgedragzalmetdezezogenaamdequick
fixesvooreenkortmomentstoppen
maaropdelangeduurkomtderelatie
metuwhondonderspanningtestaan
(lees:hetvertrouwenvanuwhondnaar
u).Probleemgedragisookovereenlangeretijdontstaanenkanenzaldusniet
snelveranderen.Eengedragsveranderingheeftookweertijdnodig.Gabij
uzelfmaareensnahoemoeilijkhetis
omvaneenongewenstegewoonteafte
komen.Hetduurtoverigensvaaklanger
omgedragomtebuigennaargewenst
gedragdanongewenstgedragaante
leren.
Erzijngeenwondermiddelenofwondermethodes.Alleswatmenuwildoen
gelovenophetgebiedvansnelleoplossingenisgebaseerdoponwaarheden.
Eenhonddiecontinuegecorrigeerd
wordtdoorslipkettingofanderefysieke
dwangzalzichopeengegeven
momentletterlijkneerleggenbijdiesituatie.Maardathijdaargelukkigvangewordenismagutenzeerstebetwijfelen.
Neemtmendedwangmiddelenweg
danvervaltdehondweerinzijnoude
gedrag.Erheeftdusgeenverandering
plaatsgevonden.Ditkanalleen
plaatsvindenalsweongewenstgedrag
naardeachtergrondlatenverdwijnen
enernieuwgewenstgedragvoorinde
plaatszetten.Endatkosttijd,soms
heelveeltijdendaarontbreekthetvaak
aan.Maarrealiseertuzichdatookin
dezecontextgeduldeenzeerschone
zaakis.Enuwgeduldzalzichuitbetalen.Ofhetnugaatomdegewoneopvoedingvanuwpup/hondofom
ombuigenvanongewenstgedragnaar
gewenstgedrag.
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Blaakwijzer

IndeBlaakwijzervindturelevanteinformatiedievooruvanbelangkanzijn.Hetbetreftwijkgerelateerdeverenigingenenstichtingen,wijkactivietiten,scholen,kerkenen(para-)medischezorgbinnendewijk.IndienudenktookinaanmerkingtekomenvooropnameindeBlaakwijzer
dankuntucontactopnemenmetderedactie,bijvoorkeurviae-mailnaarredactie@deblaak.nl.Uiteindelijkbeslistderedactieoverwelofniet
plaatsenenonderwelkerubriek.
WIJK-AKTIVITEITEN
stichtingwijkbladdeblaak
secr.
:k.havenaar
niers40
4634819
stichtingwijkraaddeblaak
secr.
:p.vanderbijl
weteringlaan196
4673174
speeltuincommissievoorz.
:h.dekort
5900011
werkgroepouderenclub‘92
secr.
:f.vergeer
regge60
5900280
sportverenigingdeblaak
secr.
:g.v.schooten
bruggenrijt6
4671959
tennisverenigingt.c.deblaak
secr.
:j.ruijgrok(secretariaat@tcdeblaak.nl) engebeek3
5359545
aanmelden
:m.simons
lauwers17
06-53794800
bridgeclubdeblaakvoorz.
:b.bischoff
bc.de.blaak@gmail.com
4686279
kindervakantiewerkdeblaak
secr.
:n.delangen
ravensteinerf31
8899086
carnavalsver.“deblaokpappers”
postbus9192-5000HDTilburg
koor“calliope”
:olgahellings
olga@ho-net.nl
gemengdkoor“malkander”
voorz
:h.vandeheuvel
www.koormalkander.nl
toneelvereniging“kabaal”
voorz.
:h.kalkman
regge89
06-81170076
volkstuinver.“dekaaistoep”
:e.hoogeveeen
ellishoogeveen@hotmail.com
06-23002002
dahlia-envolkstuinvereniging“flora”
:f.simons
beeklaan50
4632623
comitebehoudwaardevolblaakgebied
:h.balsters
vlettevaart14
5910098
zonnebloem
:mevr.peijnenborg
keltenstraat16
4675895
herensociëteittilburg
secr.
:a.dekok
vierbansegantel5
4675000
energiecoöperatiedeblaakvoorz.:r.zuer
ruudz@energiedeblaak.nl
vriendschapsbank(inloop)
:contourdetwern
hotelibis
woensdag10-12uur
seniorenverenigingKBO
voorz.
:h.vanroosmalen
middelgraaf34
06-30972121
buurtpreventie
:martinstorm/keesdekker
aanmeldingeninformatie:buurtpreventie@tilburg.nl
SCHOLENENSTUDIE
openbarebasisschool“deblaak”,
dir.
r.k.basisschool“deborne”,
dir.
studiekeuzecoachbrigittebruens
remedialteaching/junglememorycoach:
huiswerkbegeleiding‘scorenkanjeleren’
KERKEN
r.k.parochiepetrusenpaulus
begraafplaatsvredehof

:r.meeuwsen
:m.aben-aarts
:b.bruens
:a.husson
:s.willekens/a.vandenelshout

:h.strijards
secr. :j.rijken

grebbe42
grebbe40
wielingen5
grevelingen38
schoutbackstraat41

4689466
4675632
06-20645330
06-37469823
06-39489094

vierwindenlaan11
esperloop33

4670580
06-40408627

GEZONDHEIDSZORG
apotheek
prikpostbloedafname
fysiotherapie,sportfysiotherapie
manuelelymfedrainage,bekkentherapie
fysio-enmanueletherapie
(sport)podotherapiem.vissers
osteopathievaneijck
huisarts
huisarts
logopedie
tandartspraktijkreijnen
mondhygiëniste
yogaenzwangerschaps-yoga
pedicuredeblaak
pedicure
medischpedicurevoetenteenzorg
psychomotorische/emdrkinder-therapiepraktijk
diëtistenpraktijkschormansvanmoorsel
belovedkraamzorg
shiatsu(drukpunttherapie)

:a.j.lindhoutenb.f.m.dekort
:h.p.backx
:v.d.a.p.m.vangogh-schoenmakers
:e.j.reijnen
:a.h.m.ackens-venmans
:y.langenhuijsen
:g.j.weigand
:marionknoop
:blondienlafertin
:r.adriaansens
:l.vanmoorsel
:sharonvanaalst
:mariavandersar

beeklaan107
4674552
beeklaan107,elkewerkdagvan8.15-9.45uur
beeklaan109
4674577
beeklaan109
4674577
beeklaan145/meerkensloop18
4690106
beeklaan105
5904272
amer20
4566490
beeklaan107b
4630809
beeklaan107a
4676298
beeklaan122
4679266
beeklaan143
4632442
swalm31
4634344
dintel58
4630900
dieze15
06-21382280
grevelingen2
4637344
weteringlaan16206-54741409
grebbe38
4689795
veersemeer41
06-57353435
merkske3
06-43233311
vlettevaart57
4676554

DIVERSEN
kindercampusgrebbe
dir.
beautysalonjebeau
beauvisagepraktijkvoorhuidverbetering
uitvaartbegeleidingharrietvandervleuten
woorddienstbegeleideruivaartenenceremonies

:r.spieringhs
:i.mols
:g.balsters-pijpers
:h.vandervleuten
:p.ohler

grebbe42
veersemeer60
vlettevaart14
henrietteronnerstraat19
www.nabijheidnu.com

:mevr.drs.j.c.lvanschaik-coehorst
:huisartsenlab.midden-brabant
:f.w.böttger
:p.vanoeveren
: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
06-27962414

nummer241definitief:Wijkblad20-1-202021:10Paginablz32

