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Voorwoord
Het zijn rare tijden. Wie had gedacht dat een virus zowat een hele wereld plat kan leggen? Op het moment dat ik dit schrijf zijn
nieuwe maatregelen voor ná 6 april nog niet bekend, maar we kunnen er wel van uit gaan dat na deze datum er niet direct veel
zal veranderen. Een gedeelte van de kopij in dit nummer is ingezonden voordat de Coronacrisis in alle hevigheid losbarstte. Het
kan daarom zijn dat sommige stukken nu vreemd overkomen. Het kan ook zijn dat activiteiten die genoemd zijn niet doorgaan.
We hebben geprobeerd hier een beetje op te anticiperen, maar we houden ook de hoop dat er richting de zomer toch ook weer
activiteiten zullen kunnen doorgaan.
Vooralsnog gaan wij er dan ook van uit dat in juni gewoon weer een wijkblad verschijnt, ondanks dat het ook voor onze adverteerders ongetwijfeld zware tijden zullen zijn. We wensen ze dan ook alle goeds toe.

Berenjacht
Het Coronavirus brengt ook creativiteit. Nu we met zijn allen noodgedwongen zoveel mogelijk binnen zitten ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven. Één daarvan is de Berenjacht. Soms wat tegenstrijdig omdat verwacht wordt dat we binnen blijven. Een frisse neus halen mag nog wel op het
moment dat ik dit voorwoord schrijf, zeker met je eigen gezinsleden. Hoe leuk is het dan om met
je kinderen op Berenjacht te gaan? Zelf zie ik al steeds meer beren verschijnen voor de ramen.
Wie vindt er de meeste?
Pas goed op uzelf,
René
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Bezorging:
bezorging@deblaak.nl

oplage: 2500 stuks
druk: Drukkerij Hultermans Tilburg

verschijnt elke twee maanden

internetredactie:
webmaster@deblaak.nl

redactieadres:
beilerstroom 12
redactie@deblaak.nl
013-4637114

secretariaat:
secretariaat@deblaak.nl

kopij voor het volgend nummer
uiterlijk 18-05-2020 inleveren.
nummer 243 verschijnt in
week 24-2020

vraagb(l)aakjes:
beilerstroom 12
vraagblaakje@deblaak.nl

redactie:
marie-cecile bouwens
john bouland
klaas havenaar
rené meesters

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.

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
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Volg ons:

ANGSTGEVOELENS BIJ GEBRUIK AED
Sinds 2007 is de wijk De Blaak AEDsafe, zoals dat heet. Binnen een straal
van maximaal 500 meter is een AED
(Automatische Externe Defibrillator)
aanwezig om levens te redden van
mensen met een hartstilstand.
In de loop der jaren zijn deze AED’s regelmatig gebruikt, dankzij het oproepsysteem van Hartslag Nu. In dat
oproepsysteem krijgen aangesloten
hulpverleners bericht om direct hulp te
verlenen met een reanimatie, of bericht
om een AED op te halen en te brengen
naar het slachtoffer. Levens zijn daardoor al gered!

Commissie AED BLAAK heeft daarom
besloten om wijkbewoners, die geregistreerd zijn als hulpverlener, extra de
gelegenheid te geven kennis te maken
met de AED en de opbergkast in de
praktijk Tijdens dit contact wordt u voorgelicht over de procedure rondom de
kast en het gebruik van de AED, maar
kunt u ook uw angsten bespreken die u
daarbij voelt. Wij hopen dat daarmee
meer vertrouwen komt om een kast te
openen en de AED te halen c.q. te gebruiken.

Onze coördinator Huub Hornman, oud
brandweerman, is beschikbaar om de
procedures rondom kast en AED te bespreken.
U kunt zich voor zo’n gesprek en een
bezoek aan een AED-kast melden bij:
Huub Hornman
huub.hornman@gmail.com
GSM: 06 12 46 3521

Tijdens een oproep moet de hulpverlener direct kunnen handelen en soms
zijn gevoelens opzij zetten om kordaat
op te treden. Dat is niet makkelijk en
kan soms heel moeilijk zijn. Per slot van
rekening word je opgeroepen om iemands leven te redden. Sommige hulpverleners blijken dit niet aan te kunnen
en blokkeren bij de hulpverlening. In het
ergste geval wordt een AED niet opgehaald. Het is dus van belang dat de
hulpverlener ook psychisch voorbereid
is op die belangrijke vraag om te reanimeren of om met een AED naar het
slachtoffer te gaan.
foto: Bas van der Reijden
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Sportvereniging “de Blaak”
Onze sporten in Sporthal de Blaak
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

woensdag

20.00 - 21.00 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur

keep-fit dames
Marianne v.d. Bogaard
volleybal volwassenen
Ineke van Elswijk
zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters

donderdag

19.30 - 21.00 uur
19.00 - 20.00 uur

badminton volwassenen
badminton jeugd

Louis Verstappen
Frank van der Heijden

Trainingen in The Rise
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

maandag

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur

HIIT training - Slim & fit
No nonsense Yoga Hatha

woensdag

10.00 - 11.00 uur
19.00 - 19.45 uur

Pilates
Bootcamp

donderdag

09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur

Boksfit - Fast & Fit
No Nonsens Yoga Hatha

Marianne v.d. Bogaaard

Aanmelding via het invullen van het contactformulier op de website www.svdeblaak.nl
Zie voor meer informatie betr. contributie, trainingsrooster etc. en contact, onze website:
www.svdeblaak.nl. Je kunt altijd aan een gratis proefles mee komen doen.
We hadden gehoopt een mooi verslag
te kunnen geven van de open dag op15
maart in “the Rise”, onze nieuwe locatie
voor het individueel sporten binnen de
sportvereniging, maar helaas heeft Corona ook dit in de war gestuurd.
Uiteraard gaan we ons uiterste best
doen om na de crisis zo snel mogelijk
deze ruimte aan jullie te presenteren en
tevens de start te maken met de nieuwe
sportonderdelen.
We moeten het daarom met een foto
impressie van onze nieuwe sportomgeving in “the Rise” doen.
Ook over het open badmintontoernooi,
wat in de pen zat, kunnen we nu nog
niets zeggen.
We houden jullie op de hoogte via onze
website www.svdeblaak.nl of via de mededelingen die in het winkelcentrum gepresenteerd gaan worden.
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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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Bent u een lichamelijk
hulpbehoevende oudere?
En voelt u zich wel eens eenzaam?
Zou u het leuk vinden als een vaste vrijwilliger af en toe bij u op bezoek komt voor
een gezellig praatje?
Hebt u er zin in om 1 x per maand gezellig samen te lunchen en naar onze activiteiten te komen (wij kunnen u eventueel ophalen en weer thuisbrengen)?
Dan is De Zonnebloem Groot Zorgvlied – de Blaak misschien iets voor u! Bij ons
bent u geen lid en betaalt u géén contributie. Voor onze activiteiten hanteren wij
een lage entreeprijs.

Winnaar Gouwe Peerke 2017
Praten over eenzaamheid is prima, maar wij als Zonnebloem doen al meer dan 70 jaar daar écht iets aan.
Als deelnemer ben je bij ons van harte welkom.

Ook deelnemer worden? Bel voor een vrijblijvend informatief gesprek
013 - 46 00 343
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Zuid-Oost is het beste onderhoudsalternatief voor de merkdealer..
automerken,
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kle
ein.

www.zuid-oost.nl
www
.zuid-oost.nl
Ringbaan
Ringb
baan Zuid 301 (schuin tegenover het Wi
Willem
illem II stadion), 5025 SZ T
Tilburg,
ilburg, Tel.
Tel. 013-46
013-46 47 676
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KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons
5-daagse vakantiereis naar Hotel
Gaasterland van 7 t/m 11 september 2020
Ook voor niet KBO-leden, zodat partner,
familie of vrienden eveneens kunnen
deelnemen.
Naast de min of meer bekende eendaagse activiteiten wordt door onze afdeling, van 7 t/m 11 september 2020
voor het eerst een 5 daagse vakantiebusreis georganiseerd.
Het verblijf is op basis van halfpension
in het schitterend gelegen 3-sterren
hotel ‘Gaasterland’ in Rijs, provincie
Friesland. Bij het diner vanaf 18.00 uur
en gedurende de avond tot 22.00 uur is
het gebruik van consumpties (bier, fris
of wijn) gratis. De gehele dag kunt u zelf
naar behoefte gratis koffie of thee
nemen. Iedere dag, ook op de heen- en
terugreis, worden interessante bestemmingen bezocht.
Alle dagelijkse excursies, entrees en
rondleidingen zijn bij de prijs inbegrepen.
Geen zin in een excursie, dan kan er
gewandeld worden in het bos naast het

hotel. Er zijn ook fietsen te huur.
Deze vakantiereis wordt op de terugweg
afgesloten met een afscheidsdiner.
De kosten bedragen voor KBO P&P
leden € 399.- p.p. voor 2-persoonskamer. (Voor niet-leden € 419.-). Meerprijs
eenpersoons kamer € 50.00
Voor volledige informatie kunt u mailen
naar: gbwagener@ziggo.nl.
U krijgt dan alle gegevens (als bijlage)
per e-mail thuisgestuurd.
Late beslissers kunnen zich nog tot 15
mei aanmelden. Er wordt dan geprobeerd nog extra kamer(s) te boeken. Na
15 mei is de inschrijving definitief gesloten.
WvZ
Informatie bij
• Hans van Roosmalen,
tel. 06 - 30 97 21 21,
e-mail: kbopenp@gmail.com
• Berry Wagener
tel: 013-467 35 37
email: gbwagener@ziggo.nl

De Blaak
NIEUW!
PASFOTOSERVICE

PASFOTO’S
4 STUKS
VAN 9,95
VOOR

7,99
Geldig t/m 30 juni 2020

Primera De Blaak
Amer 7 • 5032 AZ Tilburg • 013-468 94 33
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Vanaf april worden de volgende activiteiten ondernomen:
• do.23 april:
bezoek aan het Witte Kasteel in Loon
op Zand van 14:00 tot ong. 16:00 uur.
Ontvangst met koffie en appeltaart.
Kosten € 9,50. Verdere info en aanmelden tot 14 april bij Berry Wagener,
gbwagener@ziggo.nl of 013-4673537.
• do.14 mei:
voorjaarsreis naar het Vrijheidsmuseum
in Groesbeek. Nadere informatie volgt.

obs de Blaak
OPEN OCHTEND
Onze open ochtend op 18 maart kon dit
jaar helaas niet doorgaan i.v.m. het coronabeleid. Mocht uw zoon/dochter aankomend schooljaar 4 jaar worden en wilt
u graag een rondleiding krijgen in onze
school? Of verhuist u in de komende
periode naar De Blaak? Dan nodigen
wij u van harte uit! U kunt een afspraak
maken met onze directeur: Janneke
Swinkels janneke.swinkels@opmaatgroep.com/ 013-4689466)

PROJECT DODE HOEK
De kinderen van onze groepen 7 hebben een project gehad over de dode
hoek. Met een heuse vrachtwagen op
de parkeerplaats hebben ze veel geleerd over hoe ze zich in het verkeer
moeten gedragen bij een vrachtwagen.
Wie weet dat het nog van pas komt bij
het verkeersexamen later dit schooljaar!

CARNAVAL
Natuurlijk willen we ook nog wat vertellen over de geweldige carnavalsdag die
we dit jaar hebben beleefd op 21 februari. Onder aanvoering van de Raad
van Elk en Prins Pim hebben we weer
een geweldige optocht gehouden door
de wijk. Wat een feest om al die geweldige pakken en maskers door onze
eigen Blaak te zien lopen! Daarna hebben we in de aula genoten van een
spetterend optreden van Co de Rood en
Vo Kale, hebben we geproost op ons
40-jarig bestaan en zijn we daarna in de
klassen nog lekker even verder gegaan…alaaf!

Op vrijdag 13 maart hebben we onze
jaarlijkse disco weer gehouden. Binnen
het thema “tropisch” waren de kinderen
leuk en gezellig verkleed. Nadat ze met
een limbodans naar binnen waren gekomen begon het feest: twee uur lekker
dansen, gek doen en plezier maken met
elkaar. De tijd vloog voorbij…volgend
jaar weer?
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SELFIEREFLECTIE
In de groepen 8 zijn we bezig met een
project cultuur en beeldende vorming.
Onze leerlingen hebben, soms via thuiswerk, soms op school, rondom het
thema “vreemde vogels” een aantal opdrachten gemaakt. Zo zijn er collages
gemaakt, hebben ze een college over
vreemde vogels in de kunst gekregen
en zijn ze aan de slag geweest met het
maken van een heuse tentoonstelling.
Wat dit project bijzonder maakt, is dat
elke leerling zijn eigen proces via filmpjes bijhoudt: na een opdracht wordt
een video opgenomen waarin de leerling zelf uitlegt wat zijn ervaringen zijn
geweest en hoe het vervolg in het proces zal zijn…heerlijk voor ons leerkrachten om de stem van onze
leerlingen zo eens te horen. Ze komen
met erg originele kijkwijzen als ze in de
SelfieReflectieBox zitten…heel erg
waardevol voor ons dat hun stem nu zo
duidelijk wordt gehoord!

Blaokpappers 2.0

Tijdens de vrijwilligersborrel van de wijk
ontstond het idee om carnaval te gaan
vieren in de Blaak. Want waarom zouden we toch ieder jaar met carnaval met
de fiets of bus richting stad gaan? Bij
het Blaak-40 feest bleek wel weer dat
wij Blaakbewoners in de wijk een prima
feestje kunnen bouwen, dus dat moest
met carnaval toch ook wel lukken. Voorheen werd op zaterdag carnaval bij het
Ibis gevierd, dus eigenlijk was het een
traditie die weer opnieuw leven werd ingeblazen. De wijkraad vond dit ook een
goed plan, dus werd er contact gezocht
met de beheerder van het sportcafé,
aangezien deze locatie wel heel mooi
centraal in de wijk ligt.
Na wat afstemming met het sportcafé,
kon de promotie beginnen. Via de Facebookpagina liep het nog niet meteen
storm en de poster in het winkelcentrum
viel een beetje in het niet bij de poster
van de carnavalsoptocht van de scholen. De reacties bleven nog een beetje
uit en het vermoeden begon te komen,
dat er wellicht toch minder behoefte was
aan carnaval in de wijk dan in eerste instantie gedacht. Dat bleek later een totaal verkeerde inschatting te zijn.
Met volle moed hebben we toch vrijdagochtend het sportcafé groen-oranje versierd, de snoepkraam opgebouwd en de
licht- en geluid-set geïnstalleerd. Met
enige spanning begonnen we zaterdagmiddag met een lekker koud biertje en
begon het sportcafé langzaamaan vol te
lopen. Binnen een half uur stond het

complete café van voor tot achter vol.
Enigszins onverwacht dus, waardoor de
medewerkers van het sportcafé flink
aan de bak moesten achter de bar en
wij als organisatie ook ineens mee
moesten helpen achter de bar en de
snoepkraam.
Kinderen waren aan het kleuren, hossen, voetballen en rondrennen. De volwassenen stonden gezellig te kletsen
onder het genot van een drankje. De organisatie ging tussendoor nog rond met
wat bitterballen en frikadellen. En de
Blaokpappers kwamen langs met hun
bus. En zo werd het een drukke, maar
hele gezellige carnavalsmiddag. Ondanks dat het koude bier even op was
(wat vrij snel weer was aangevuld gelukkig), was het feest een ongekend
succes. Iedereen die we spraken, had
flink genoten. En tussendoor ontstonden al wat ideeën voor volgend jaar.
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Zouden we niet een Blaokpappers 2.0
moeten oprichten? Zouden we volgend
jaar niet gewoon vier dagen carnaval in
de Blaak moeten organiseren? Misschien leuk voor de 12-16 jarigen in de
wijk om één avond speciaal voor deze
doelgroep te organiseren? En volgend
jaar hebben we wel wat meer ruimte
nodig, dus volgend jaar huren we de
zaal erbij, zodat we daar toch echt de
springkussens en voetbalgoaltjes neer
kunnen zetten (nu weten we immers dat
er echt voldoende animo voor is). De
eerste sponsoren hebben zich zelfs al
gemeld om er volgend jaar een nog groter succes van te maken. En met de beheerder van het sportcafé is al
gebrainstormd wat we volgend jaar nog
beter kunnen doen. We gaan dan bijvoorbeeld een extra bar huren en met
munten werken. En een stempelkaart
voor de kinderen, waarmee ze zelf een
snoepzak, zakje chips en ranja kunnen
halen.
Kortom: carnaval in de Blaak was een
groot succes en volgend jaar wordt het
gegarandeerd nog groter! Zet dus alvast
zaterdag 13 februari 2021 in de agenda.
En als je lid wil worden van de Blaokpappers 2.0, mee wil denken over carnaval in de wijk of het feest wil
sponsoren, neem dan contact op met
de organisatie van afgelopen jaar: Jolanda van Iersel of Angela Driessen.

Frans van Dommelen van Wijkraad de
Blaak aan het woord
Tijdens de laatst gehouden bewonersvergadering in februari was er een geweldige opkomst, bijna 100 bewoners
maakten van de gelegenheid gebruik
om hun wensen, opmerkingen, ideeën
en andere zaken aan de orde te stellen.
Ze namen kennis van het jaarverslag,
het financieel verslag en de begroting;
alles goedgekeurd. Goed gedaan bestuur, zou je zo zeggen, maar……….
Bij enkele onderwerpen bleek dat het
niet voor alle bewoners duidelijk is, wat
de taken, en vooral de bevoegdheden
van het bestuur zijn. Dit werd die avond
verder toegelicht.
Het bestuur is geen juridische entiteit,
die in de rechten van de bewoners kan
treden. Bij zaken in relatie met overheden bv., kan en zal de wijkraad wel luisteren en indien gewenst begeleiden,
maar zal geen standpunt innemen. Dat
blijft voorbehouden aan elk individu. Betreft het fysieke kwesties of infrastructurele zaken, dan kan iedereen
afzonderlijk of met buurtbewoners een
verzoek indienen bij de Gemeente,
Team Wijken, t.a.v. Mevr. Diny Maas.
Onze ervaring is, dat het dan meestal
snel wordt opgepakt. Voor belangstellenden is m.b.t. bestuursactiviteiten, statuten en huishoudelijk reglement alles
terug te vinden op de website van de
wijkraad www.wijkraaddeblaak.nl.
Natuurlijk werd er even stil gestaan bij
de activiteiten in ons jubileumjaar, die
als zeer geslaagd werden ervaren.
Maar belangrijker is natuurlijk onze toekomst. Wat gaan we nog doen, wat niet
meer.
Als nieuwe activiteiten hebben we al de
pub quiz en het carnavalsfeest gehad in
het Sportcafé. Zeer succesvol allebei.
Tijdens de eerder gehouden avond voor
alle vrijwilligers, maar ook tijdens de be-

wonersvergadering zijn nog een aantal
zaken aangedragen die de moeite
waard zijn om verder te ontwikkelen.
Het bestuur is hier al mee aan de slag
gegaan en zal u verder informeren als
er voortgang is geboekt. Een van de belangrijkste aspecten hierbij is de “bemensing” van de projecten. Er kunnen
wel ideeën komen voor nieuwe initiatieven, maar er moet ook iemand, of enkele personen, zich verantwoordelijk
gaan stellen voor de uitvoering. En dit
laatste is vaak het knelpunt.
Ook voor Koningsdag en voor de Blaakrun hebben we nog geen projectteam.
Als hiervoor geen aanmeldingen komen
bij de secretaris kunnen deze evenementen dit jaar niet doorgaan. Hierbij
komt nog eens duidelijk aan de orde,
dat “de Wijk” betekent wij allemaal. Als
we niet allemaal onze schouders eronder zetten, kan er niet veel gebeuren.
Wij zijn samen verantwoordelijk!!
Op de bewonersavond hebben we ook
afscheid genomen van bestuurslid Marc
Evers, belast met o.a. PR en Communicatie. Marc heeft deze job met veel
inzet en kennis gedaan de afgelopen
periode, maar heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Vanuit deze positie
danken we Marc voor zijn inzet de afgelopen tijd. Een opvolger moet nog worden aangesteld, dus…. wie voelt zich
geroepen om deze mooie taak te vervullen?? Graag aanmelden bij onze secretaris.
Verder hebben we nog afscheid moeten
nemen van Remmert Slagter, onze Omgevingsmanager van de Gemeente Tilburg en van Joost Hulsenboom,
wijkagent in de Blaak. Ook zij hebben
de dank van ons mogen ontvangen en
we wensen hen verder alle succes bij
de nieuwe taken. Bob Ducheine hebben

we welkom mogen heten als nieuwe
wijkagent, die samen met Fred Kools nu
onze vertrouwelingen zijn.
Als laatste doe ik nog een oproep aan
allen die mede verantwoordelijk zijn
voor de ongewenste parkeerproblemen
rondom de basisscholen en het winkelcentrum. Mensen van het team Buurtpreventie en handhavers van de
gemeente blijven hier attent, waarschuwen en bekeuren. Het zijn overtredingen en onveilige situaties en dat
moeten we toch niet willen!! Laten we
ook hier samen onze verantwoordelijkheid nemen. Kom te voet of op de fiets
en vooral niet op het laatste moment.
We blijven dromen dat deze wens nog
eens uit gaat komen. Laten we elkaar
verrassen.
De Blaak fietstochten seizoen 2020
zijn weer gestart
Dit wijkblad verschijnt medio april en
dan is de 1e fietstocht alweer achter de
rug.De volgende tocht wordt gehouden
op dinsdag 5 mei en zo vervolgens iedere eerste dinsdag van de maand t/m
dinsdag 6 oktober 2020.
Zoals vanouds wordt telkens om 09:30
uur gestart bij de Hofstede, thuiskomst
omstreeks 13:15 uur, tempo ong. 16
km/h, afstand steeds 35 à 40 km met
halverwege de dan welverdiende koffie
pauze (al of niet met appelpunt).
De fietstochten dragen een recreatief
karakter. Indien u niet in het bezit bent
van een E-bike en met de gewone fiets
aan de tocht deelneemt, dan verdient
het wel aanbeveling om vooraf regelmatig te fietsen, om zodoende niet onvoorbereid aan de fietstocht deel te nemen
(40 km fietsen met wat wind valt dan
erg tegen).
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www.sterrekinderopvang.nl/burgemeester
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Beste Blaakbewoners,
Er zijn verstrekkende maatregelen genomen rondom het Corona virus. Door het advies om zo weinig mogelijk contact met anderen te hebben en de oproep thuis te blijven, kan het zijn dat u in de problemen komt die u niet opgelost krijgt met de hulp
van uw buren of familie. Bijvoorbeeld, omdat u geen boodschappen meer kunt doen, of de apotheek niet meer kunt bezoeken.
Weet dan, dat er ook voor u hulp mogelijk is. Onder andere van Contour de Twern. Zij hebben hun adviespunt opengesteld
voor alle inwoners van Tilburg en kunnen bespreken welke hulp u nodig heeft en proberen u te helpen.
Contour De Twern is bereikbaar op telefoonnummer 013 - 549 86 46 van maandag t/m vrijdag 9.00-17.00uur of via Email adviespunt@contourdetwern.nl.
Verder willen wij u erop wijzen niemand binnen te laten die u niet kent of die zich niet kan legitimeren.
U mag ook gerust Ko of mij bellen. Niet dat wij alles kunnen oplossen, maar we zijn altijd bereid mee te denken.
Sterkte allemaal en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Nelly van der Bijl
Weteringlaan 196, 5032XW Tilburg
Bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk
Wijkraad de Blaak
tel: 06 42575760 of 013-4673174
e-mail: nelly@wijkraaddeblaak.nl

Voor de korte drinkpauze(s) wordt aangeraden om een bidon met water mee
te nemen en regenkleding als de weersomstandigheden daartoe aanleiding
geven.
Deelname geschiedt op eigen risico,
d.w.z. onder eigen verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid (middels de eigen
WA-verzekering).

Ko Schaaders
Dintel 7,5032 CM. TILBURG
Bestuursondersteuner ouderenactiviteiten
Wijkraad de Blaak
Tel. 06 538 170 23 of 013 468 18 34
E-mail: ko.schaaders@ziggo.nl

dinsdag het weer te slecht is, ontvangt u
de avond ervoor per e-mail een bericht.

Informatie is in te winnen bij Wim van
Zijl. Tel. 467 46 03, of via e-mail: wimvanzijl@telfort.nl

Over het al of niet doorgaan van een
tocht kunt u ook voor de aanvang bellen
tussen 9:00 uur en 9:20 uur, tel. 467
46.03. In twijfelgevallen wordt bij de
Hofstede beslist of de tocht doorgaat.

WvZ

even genieten op
de kampina

De deelnemers dienen elkaar i.v.m. de
veiligheid te waarschuwen voor obstakels op de weg (paaltjes, kuilen, boomwortels e.d.), alsmede voor passerend
en tegemoetkomend verkeer.
Mocht een tocht op de eerste dinsdag
van de maand wegens te slechte
weersomstandigheden geen doorgang
kunnen vinden, dan wordt deze eenmalig verzet naar de tweede dinsdag van
die maand.
Indien vooraf vrijwel zeker is dat op die
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Oude foto’s van De Blaak gezocht voor fotoboek
Dit jaar verschijnt er een fotoboek over
de wijken De Blaak, Zorgvlied en De
Reit samengesteld door Ronald Peeters. Hij heeft al enkele boeken over Tilburgse stadswijken op zijn naam staan,
zoals over de Hasselt (2017), Broekhoven (2018), Jeruzalem-KoningshoevenArmhoefse Akkers (2019) en
Korvel-Oerle-Berkdijk (2019).
De wijk Zorgvlied is ongeveer 85 jaar
oud, De Reit 60 jaar en De Blaak 40
jaar. Over deze wijken is nog weinig gepubliceerd. Het boek zal aandacht
schenken aan onder andere de vroegste geschiedenis, de ontwikkeling van
de wijken in de negentiende en twintigste eeuw, straatgezichten en het alledaagse leven, met o.a. verenigingen,
bedrijvigheid, middenstand, kerkelijke
aangelegenheden, onderwijs, oorlog en
bijzondere gebeurtenissen in het algemeen.
Het Regionaal Archief Tilburg bezit tienduizenden historische foto’s van Tilburg
waaruit voor de fotoboeken vaak geput
kan worden, maar volgens Ronald Peeters zijn er in die collectie bedroevend
weinig foto’s van de wijken De Blaak,
Zorgvlied en De Reit aanwezig. Met
name foto’s over het dagelijks leven in
de wijken, verenigingen, onderwijs, kerkelijk leven en middenstand zijn onder-

vertegenwoordigd.
Foto’s die bij wijkbewoners in een doos
of in fotoalbums zitten.
Onze oproep is of u in uw fotoverzameling wilt kijken of u dergelijke foto’s hebt.
U moet dan niet te ingewikkeld denken.
Het gaat juist om foto’s van het alledaagse leven. Denk aan een trouwerij
waar op de achtergrond de wijk of uw
straat zichtbaar is, aan eerste communicantjes die trots voor de voordeur
staan, aan kinderen die op straat voetballen, hockeyen of touwtje springen,
het vermaarde kindervakantiewerk,
schoolfoto’s of foto’s van het verenigingsleven in de wijk. Voor De Blaak
zijn ook foto’s van de eerste bouwaktiviteiten en de aanleg van straten en vij-

vers interessant.
Als u dergelijke foto’s hebt en ook als u
niet zeker bent of ze wel geschikt zijn,
laat het ons horen. Het liefste hebben
we dat u de foto’s digitaal aan ons
stuurt. Maar misschien hebt u geschikte
foto’s stevig in een album geplakt. In dat
geval komen we zo’n foto graag bij u
kopiëren.
Waar kunt u met uw foto’s en vragen terecht? U kunt ze digitaal doorsturen aan
Ronald Peeters:
ronald.peeters@ziggo.nl. Graag ook de
foto(‘s) even toelichten: wat zien we op
de foto(‘s), wanneer is de foto gemaakt
en door wie, etc. Als uw foto(‘s) geselecteerd is/zijn voor het boek, dan wordt
uw naam in het boek vermeld.

De Blaakboerderij in 1977, nu Hofstede De Blaak. Foto: Dré van den Bogaard
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Hé Hallo

Borrelende brouwsels, kakelende kikkers ensprankelende spreuken. Wat
gaat er dit jaar allemaal gebeuren……
Doe jij dit jaar ook mee aan een betoverende KVW……Samen met jou
maken we er een magische week van!
Verdere informatie volgt zodra jij jezelf
hebt ingeschreven. Dus niet vergeten
en het is echt geen grap, VANAF 1
april kun jij je weer INSCHRIJVEN via
onze website www.kvwdeblaak.nl!!!!
Dus schrijf het op de kalender, zet het in
je agenda en zeg het tegen al je vriendjes en vriendinnetjes. We zien jullie dan
maandag 17 augustus.
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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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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg - tel.: 013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

Lente op De Borne

Na een geweldige optocht door de wijk
met onze Prinses, de Raad van Elf en
alle Borne- en Blaakleerlingen en de
kinderen van Kinderstad Grebbe, vierden we een kaai-gezellig-super-te-gek
carnavalsfeest!

Carnaval op De Borne met
de Familie Ling
We blikken graag terug op het gezellige
carnavalsfeest dat we vierden met alle
Borne-kinderen én de familie Ling. Zij
kwamen dit jaar naar onze school om
gezellig te feesten. Ze waren er allemaal: Pa- en Ma-ling, Versteke-Ling,
Zuige-Ling, Beval-Ling, Stai-Ling Sportieve-ling, Smetter-Ling, Twee-Ling,
Tinge-Ling, Efte-Ling, Zilver-Ling,
Jonge-Ling, Lieve-Ling, Cur-Ling,
Groen-Ling, Kleur-Ling, Leer-Ling,
Slape-Ling etc.

Kernconcept Groei en Leven
Het is lente en deze periode staat het
Kernconcept Groei en Leven centraal.
Leerlingen van unit 1 en 2 startten dit
kernconcept met ‘De Grote Groei- en
Leven Kennis Quiz’. Voor de leerlingen
van unit 3 en 4 werden verschillende inspiratie-sessies georganiseerd. Leerlingen kiezen daaruit een onderwerp
waarmee zij deze periode aan de slag
gaan.
Moestuin
We zijn met onze leerlingen druk aan
het werk in onze moestuin. We gaan 2x
per week naar “Het groene Bosch” om
groente, fruit en kruiden te planten en
water te geven; onkruid verwijderen en
de grond los maken is steeds nodig.
Als de oogsttijd aanbreekt, nemen ze
het geoogste fruit, groenten en kruiden
mee naar school en verkopen dit voor

een leuke prijs via hun marktkraampje.
Met de opbrengst van onze moestuin
bereiden ze in onze keuken heerlijke
gerechten.
We zijn op zoek naar volwassenen (ouders-grootouders- familieleden) die
onze leerlingen structureel (bijv. 1
maal/week) willen helpen.
Interesse? Meld u aan via:
johan.heeffer@xpectprimair .
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Opleiding jeugdimker .
Ieder jaar worden 8 leerlingen van de
Borne opgeleid tot beginnend jeugdimker. Het belang van bijen voor onze
voedselvoorziening en een stukje natuureducatie (m.n. de afhankelijkheid
van planten en dieren van elkaar) zijn
twee belangrijke motieven hiervoor.
Na enkele theorielessen gaan onze imkers in spe aan het werk in de bijenstal
op De Korveltuin. Zo ontdekken ze de
verschillen tussen de koningin, de dar
en de werkster. Ook de ontwikkeling
van het bijenvolk in de loop van het jaar
is onderdeel van de opleiding. Natuurlijk
is het honing slingeren (én proeven)
een populaire activiteit.
Lezen met vluchtelingen
Leerlingen van De Borne gaan ook dit
schooljaar op het Schakelcollege lezen
met vluchtelingenkinderen. Onze kinderen zetten zich in om hen de Nederlandse taal beter te leren spreken,
verstaan en lezen. Zo komen ze ook in
aanraking met kinderen uit andere culturen wat erg verrijkend is. Beide scholen zien hier een grote winst voor hun
leerlingen.
Verbeeten Challenge
De Borne heeft, net als voorgaande
jaren, het Verbeeten Instituut omarmd
als goed doel. We krijgen via het Verbeeten uitleg over kanker en het onder-

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.

zoek dat ze doen. Na de voorlichting
gaan de kinderen in groepjes bekijken
hoe ze dit goede doel zo goed mogelijk
kunnen sponsoren met allerlei eigen acties. Dit levert ieder jaar weer een verrassend hoog bedrag op voor het
Verbeeten Instituut.
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar?
Kom kijken op basisschool De Borne
hoe wij samen met onze leerlingen
aan de weg timmeren met ons mooie
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
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Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met mw. Monique
Aarts of dhr. Norman de Langen om een
afspraak te maken voor een persoonlijk
gesprek en rondleiding door onze
school.
tel: 013-4675632,
email: bs.de.borne@xpectprimair.nl .
Op onze website
www.basisschooldeborne.nl vindt u informatie over De Borne en betekenisvol
onderwijs.

één of meer
John Claesen
Als het een beetje dreigt een warme
dag te worden, dan lijkt het of de Blaak
helemaal uitgestorven is. Dat is eigenlijk
ook van toepassing bij een winterse
koude dag. Mijn vrouw en ik blijven
daarentegen ontzettend trots op onze
wijk. We hebben bijna alle voorzieningen die men nodig heeft. Niet te veel en
meestal maar één in zijn soort. We hebben één overdekt winkelcentrum waar
je het nodige kunt kopen. Je komt er iedere bewoner wel eens tegen want we
hebben maar één winkelcentrum. Jaren
geleden is die nog uitgebreid maar ondertussen alweer opgeknapt. Eén keer
per week hebben wij een heuse markt.
Een multifunctionele markt, want naast
groente en fruit kun je er ook nog vis en
kaas kopen. Niet overdreven, maar wel
functioneel als je toevallig vis met aardappels en groente wilt eten en als afsluiter een kaasje.
Ook kun je in de Blaak bij de start van
de meteorologische winter één buitenkerststal terugvinden. Zo eentje met dieren, het kindje Jezus met zijn ouders
Maria en Jozef.
De sportieve mens kan gebruik maken
van de tennisaccommodatie. Geen probleem om die te vinden, want we hebben er maar één. Wat moet je trouwens

in zo’n kleine wijk met meerdere tennisaccommodaties?
We hebben ook één toprestaurant waar
je een vorkje kunt prikken. Voor de binnensporten hebben we slechts één
sporthal. Hier worden zaalsporten bedreven en proberen we voor de toekomst onze eigen Blaakse topsporter uit
te broeden. Velen denken dat wij heel
veel stijve harken hebben, maar niets is
minder waar, want velen onder ons houden alleen hun poten stijf. Sommigen
zelfs hun mond, maar dat zijn er maar
weinig.
Waar we bij ons in de Blaak wel meer
van hebben, zijn buslijnen. We hebben
twee buslijnen, iets overdreven. Eigenlijk is het maar één buslijn, want de andere bus rijdt alweer terug zodra hij de
rand van de Blaak raakt. We hebben
ook maar één friettent. Wij bestellen
hier geen frietjes met of zonder, maar
wij vragen aardappelstaafjes. Ook kennen we slechts één wijkblad en één toneelvereniging genaamd Kabaal. Daar
maken we ons verder ook geen drukte
over. We kennen wel heel veel vijvers
en misschien wel 11 Hooglanders die
grazen in het westen
van de Blaak. Bij
!
ons in de straat hebben we trouwens

!
!
!

ook één kat die door de tuinen loopt op
jacht naar niets. Laatst gingen we met
de taxi naar een verjaardag. Ik laat een
paar lampjes aan, sluit de gordijnen en
dek de kooi van de parkieten af. We wilden naar de taxi lopen en voordat ik de
deur afsluit schiet de kat door de gang
naar binnen. Ik ga terug om de kat te
zoeken en mijn vrouw loopt alvast naar
de taxi. Mijn vrouw wil niet dat de taxichauffeur weet dat er de hele avond
niemand thuis is en zegt tegen de
chauffeur dat ik er zo aan kom. ‘Hij is
nog boven om mijn moeder gedag te
zeggen.’ Na een tijdje stap ook ik in de
taxi en zeg als we wegrijden: ‘Sorry dat
het zo lang duurde, maar dat stomme
kreng verstopte zich onder het bed. Ik
moest haar met een klerenhanger dwingen om er onderuit te komen. Toen probeerde ze er weer vandoor te gaan,
maar ik greep haar in haar nekvel. Toen
heb ik haar in een laken gewikkeld om
te voorkomen dat ze me zou krabben.
En dat hielp. Ik sleurde haar met haar
dikke kont de trap af en gooide haar in
de achtertuin.’ Op dat moment, we
waren de Blaak nog niet uit, knalde de
taxi tegen het enige viaduct dat we rijk
zijn.

!

Uw huis verbouwen?!!

VLAKBIJ DE BLAAK!
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Op zaterdag 9 mei organiseert Stichting Gijsje Eigenwijsje de 3e editie van de Walk4Gijsje
Dit nieuwe sportieve evenement van de
stichting is een wandeltocht door grotendeels onverhard gebied. Wandelaars
lopen tijdens de derde editie 5, 10, 15,
20 of 35 km door Gorp & Roovert,
Nieuwkerk en de Hoevens langs de Belgische grens.
De route, die voor de wandeltocht is
voorzien van bewegwijzering, is ook
toegankelijk voor rolstoelen. Honden
mogen mee, mits aangelijnd. Een routebeschrijving is beschikbaar en er zijn
voldoende rustplaatsen met zitgelegenheid.
Er kan dit jaar al vanaf 6.00 u gestart

worden vanaf Natuurpoort Roovertsche
Leij , Gorps Baantje 1 Goirle.
Je kunt je ook nog ’s ochtends voor je
vertrek inschrijven!
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per
deelnemer. Ben je een Vriend van Gijsje
dan is deelname gratis, lid van de wandelbond dan bedraagt het inschrijfgeld €
6,50.
Inschrijven kan heel makkelijk via:
https://gijsjeeigenwijsje.com/product/inschrijving-walk4gijsje-2020/
Het gehele inschrijfbedrag zal ten
goede komen aan de Stichting Gijsje Eigenwijsje en zal worden aangewend om

een gezin met een kind dat een levensbedreigende ziekte heeft een gratis
weekje weg aan te bieden, zodat men
even weg kan zijn van de ziekenhuis
behandelingen en even weer helemaal
kind kan zijn.

Rijbewijskeuring voor senioren 75+
Senioren kunnen nu gekeurd worden bij
CBR-Rijbewijskeuring.nl in Tilburg.
Een afspraak maakt u heel eenvoudig
via de boekingspagina van CBR Rijbewijskeuring, waar u zelf een datum en
tijd kunt inplannen of telefonisch 085
2500 414. Op www.cbr-rijbewijskeuring.nl vindt u alle informatie over uw rijbewijs en kunt u direct een afspraak
boeken.
Minister van Nieuwenhuizen heeft op 13
juni de Tweede Kamer geïnformeerd
over de laatste ontwikkelingen en de ingezette maatregelen rondom de doorlooptijden van medische beoordelingen
bij het CBR.

Om te voorkomen dat mensen zonder
geldig rijbewijs komen te zitten, geeft
het CBR prioriteit aan klanten die tijdig
begonnen zijn en waarvan het rijbewijs
dreigt te verlopen. Daarbij maakt deze
regeling het 75 plussers mogelijk om

blz 19

een jaar met een verlopen rijbewijs te
rijden (alleen in Nederland).
CBR Rijbewijskeuring adviseert om uiterlijk 4 maanden voor het verlopen van
uw rijbewijs de keuringsprocedure te
starten. Lees meer op www.cbr-rijbewijskeuring.nl

Samen karaoke zingen, schilderen of jeu-de-boulen
ners die naar de Laarsuite komen,
omdat het aanbod bij ze past. Samen
beleeft u dan een aangename dag.
Wilt u weten of Dagbeleving van Het
Laar iets voor u is? Kom dan een keertje kijken, of neem contact op met het
Servicebureau van Het Laar via 0134657700 of servicebureau@hetlaar.nl.
Zij helpen u met vragen als ‘hoe kom ik
in aanmerking voor de Dagbeleving’ en
‘hoeveel dagdelen per week kan ik
komen?’, ‘wordt er van mij een eigen
bijdrage gevraagd voor de maaltijden of
deelname aan de clubs?’ Bij deelname
via de WMO verloopt uw aanvraag via
het WMO-loket bij de gemeente Tilburg.
U kunt met uw vragen ook bij ons terecht. Meer informatie vindt u op
www.hetlaar.nl.

Onze bezoekers horen bij Het Laar. Als
er een muziekoptreden of een interessante spreker is, kunnen de bezoekers
daar ook van genieten. Ontbijten, uit
eten in restaurant Chapeau! en samen
maaltijden bereiden is ook mogelijk. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan de
clubs van Het Laar. U zult merken dat
Het Laar een aangename (woon)omgeving is, waar gastvrijheid bovenaan
staat. Ook vanuit Het Laar zijn er bewo-
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Zelfstandig wonende ouderen die een
steuntje in de rug of meer sociale contacten kunnen gebruiken bezoeken de
Dagbeleving in de Laarsuite, zo heet
onze dagbesteding, voor een of meerdere leuke dagen. Daardoor kunnen ze
vaak langer zelfstandig thuis wonen.
Het bezoek aan de Laarsuite biedt tegelijkertijd de mantelzorger (die thuis blijft)
een stukje verlichting.
Dagbeleving in Het Laar is flexibel. We
stimuleren onze bezoekers om te doen
wat ze leuk vinden, en zoeken daar
samen met u een passend programma
bij. Het Laar biedt diverse activiteiten in
de programma’s Creativiteit en cultuur,
zoals bijvoorbeeld hobby’s uitoefenen in
het Atelier of samen koken. Binnen
Sfeer en ontspanning organiseren we
diverse dingen zoals een spelletjescafé,
geheugenfitness en mindfulness en organiseren we een karaokemiddag. Binnen Natuur en buitenleven hebben we

onder andere een workshop Groene
vingers, gaan we wandelen en in de tuin
werken. Als laatste bieden we Sport en
bewegen, waarin we actief zijn in dans,
fitness en Bewegen voor ouderen. Maar
ook drinken we samen koffie en thee, ‘s
zomers in de theetuin en in de winter
binnen, om gezellig bij te praten.

ss

Dagelijks ontmoeten ouderen uit heel
Tilburg elkaar in Het Laar. Ze trekken
er dan vervolgens op uit om een natuurwandeling te maken, gaan sporten of gaan naar het atelier om
creatief bezig te zijn. Bij Het Laar beleven ze samen een aangename dag.
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Een frisse wind door uw notariële akten
Fabiënne Hoppenbrouwers
Het voorjaar komt er langzaam weer
aan. Voor veel mensen het ideale moment om de grote schoonmaak te houden om weer lekker fris te starten.
Wellicht is het ook een goed moment
om ook eens door uw eerder opgemaakte akten te bladeren. Denk bijvoorbeeld aan uw samenlevingscontract,
huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, testamenten of levenstestamenten.

veel gevallen zijn er op het moment van
het opstellen van het samenlevingscontract nog geen kinderen. Wanneer er
kinderen komen, kan dit een reden zijn
om uw samenlevingscontract aan te
passen.

Waarom opnieuw naar uw akten kijken?
In veel gevallen worden er akten opgesteld die daarna voor jaren in de kast
verdwijnen. Op zich is dat natuurlijk een
goed teken, maar er kleeft ook een risico aan. Past de akte nog wel bij uw
huidige vermogen, uw huidige situatie
en sluit het nog wel aan bij de huidige
wetgeving? In de praktijk komen we regelmatig akten tegen die wel een update kunnen gebruiken. Ik zal hiervan
een aantal voorbeelden geven.

Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
In een groot aantal huwelijkse voorwaarden is een jaarlijks verrekenbeding
opgenomen. Dit is een bepaling die inhoudt dat de inkomens van de echgenoten/partners jaarlijks met elkaar
verrekend dienen te worden. In de praktijk blijkt echter vaak dat echtgenoten
het jaarlijks verrekenbeding niet uitvoeren. Dit kan verregaande consequenties
hebben wanneer u zou besluiten te
gaan scheiden. Zo kan een rechter in
dat geval bepalen dat de huwelijksgemeenschap verdeeld zou moeten worden alsof er een algehele gemeenschap
van goederen heeft bestaan.

Samenlevingscontract
Bij de aankoop van een woning wordt
door veel stellen ook meteen een samenlevingscontract opgesteld. Zo worden onder andere duidelijke afspraken
vastgelegd die betrekking hebben op de
verdeling van de woning bij het eindigen
van de relatie en een regeling voor de
verdeling van de gemeenschappelijke
goederen in geval van overlijden. In

Testament
Het advies is om uw testament om de
vijf jaar eens uit de kast te halen om te
kijken of de opgestelde tekst nog past
bij uw wensen en uw huidige situatie.
Wanneer uw vermogen is toegenomen,
kan het fiscaal voordelig zijn om uw testament aan te passen. In de praktijk
zien we ook nog veel oude testamenten, de zogenaamde ouderlijke boedel-

•
•
•
•
•

blz 21

verdeling. Met de wetswijziging uit 2003
is er in de meeste gevallen veel fiscaal
voordeel te behalen wanneer u het testament een update geeft.
Levenstestamenten
Wanneer u medische wensen in uw levenstestament heeft opgenomen is het
van groot belang dat u deze wensen
jaarlijks bekrachtigd voor het geval een
arts hier gebruik van zou willen maken.
Wanneer u deze medische wensen niet
bekrachtigd, kan een arts twijfelen aan
uw wil op het moment dat hij mogelijk
gebruik zou willen maken van uw levenstestament.
De verandering van de samenstelling
van uw vermogen kan ook een reden
zijn om uw levenstestament aan te passen. Bijvoorbeeld als u een eigen onderneming start.
Twijfelt u of uw akten nog wel aansluiten
bij uw huidige situatie of bij de huidige
wetgeving of heeft u de opgenomen bepalingen uit uw akten niet nageleefd
zoals dit eigenlijk de bedoeling was?
Laat u in dat geval informeren door uw
notaris. Uw notaris kan u helpen ook uw
akten op te frissen, of u geruststellen
waardoor de akten weer netjes terug in
de la kunnen. Aarzel niet en mail naar
info@notaristilburg of bel met
013-532 11 55.

Nieuwe handbalvereniging in Tilburg
TILBURG – Vanaf komend seizoen
start er een nieuwe handbalclub in Tilburg: ‘Handball Tilburg’. Na jarenlang te
hebben gespeeld bij verschillende studentenvereningen en in randgemeenten
wil een groep enthousiastelingen het
groter aanpakken en een Tilburgse
handbalvereniging starten.

Ga naar www.handballtilburg.nl voor
meer informatie.
Neem ook eens een kijkje op onze Facebook en Instagram.

Instagram: Handball_Tilburg
Facebook: Handball Tilburg

Het succes van het nationale handbalteam, dat afgelopen november wereldkampioen werd, zorgt ervoor dat
handbal steeds populairder wordt. In Tilburg was er echter nog geen handbalclub. "Een stad als Tilburg zonder
handbalvereniging is eigenlijk heel gek",
aldus een van de initiatiefnemers.
Daarom wordt Handball Tilburg opgericht: de eerste echte handbalvereniging
van Tilburg. Iedereen is welkom om te
komen handballen. Beginners, gevorderden, heren of dames; het maakt niet
uit. Ook zouden we graag de jeugd willen huisvesten, maar voorlopig staat dat
nog in de kinderschoenen.
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Reest 20 5032 EP Tilburg Telefoon 06 - 20 40 20 71
info@dvangilselectrotechniek.nl www.dvangilselectrotechniek.nl
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Wandelingen op inschrijving
Zondag 3 mei 13.00 uur herdenken
en vieren. Inschrijven:
Reuver@stadsgidserij.nl
Een wandeling in het kader van 75 bevrijding. Een wandeling bij het Vrijheidspark gelegen achter het Factorium aan
de Bisschop Zwijsenstraat. Een mooie
gelegenheid om eens mee te gaan op
een route die vanuit deze tuin start en
vervolgens langs plekken voert die stuk
voor stuk op een andere wijze een relatie leggen met Tilburg en de 2e Wereld-

oorlog. Start Vrijheidspark 13.00 uur.
Kosten € 4,00 pp
Zondag 17 mei 13.00 uur: Van Pollet
t/m Paleis. Inschrijven:
Beerens@stadsgidserij.nl
Een prachtige wandeling die ons leidt
vanaf Pollet aan de Spoorlaan (een van
de meest prominente Textielfabrikanten
in Tilburg) door een van de meest historische straten en toegangen tot Tilburg Centrum, de Stationsstraat. Deze

wandeling eindigt in het voormalig Paleis van Koning Willem II, aan de Paleis
ring, waar vele Tilburgers hun huwelijk
sloten. Start bij de VVV Tilburg aan de
Spoorlaan. Kosten € 4,00 p.p.
Geen Internet? Telefonisch reserveren 06 48262711

DB wordt Diagnovum
Sinds 10 februari 2020 gaat Diagnostiek
Brabant verder als Diagnovum. Aanleiding hiervoor is de (voorgenomen) samenwerking met de Zeeuwse
ziekenhuizen. Dat maakt de naam Diagnostiek Brabant niet langer gepast. In
2020 dus een nieuwe naam voor DB:
Diagnovum.

voor verwijzers: o.a. huisartsen en medisch specialisten.
Verder blijven we in 2020 hetzelfde
doen, met dezelfde hoge kwaliteit en
dezelfde vertrouwde gezichten. Vandaar
ook dat onze nieuwe huisstijl herkenbaar blijft. Ook in 2020: betrouwbare
diagnostiek in de buurt.

Nieuwe naam
Onze nieuwe naam is tot stand gekomen in een zorgvuldig proces in samenspraak met (vertegenwoordigers van)
onze stakeholders. De nieuwe naam
bestaat uit twee delen:
1. DIAG, als deel van het woord ‘diagnostiek’, want we bieden méér dan alleen diagnostiek, o.a. scholingen, ook in
de toekomst.
2. NOVUM, ‘nieuw’: wij zijn een organisatie die met de tijd mee gaat, zichzelf
als organisatie blijft vernieuwen in een
veranderende omgeving. Ook investeren we in technische ondersteuning,
zoals een volledig digitaal orderproces

Een nieuw logo
De nieuwe naam gaat hand in hand met
een nieuw beeldmerk, een krachtig en
herkenbaar logo. Het resultaat heeft u al
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bereikt toen uw oog op dit bericht viel.
In ons nieuwe logo wordt het groene
beeldmerk, het symbool voor de zorg,
gevormd uit de ‘n’ en ‘u’ van Diagnovum. Zo is het logo, bestaande uit
woord en beeld, één geheel.
[logo invoegen]
We verzorgen een goede overgang van
december 2019 tot aan 10 februari
2020. Dan nemen we de nieuwe naam
definitief in gebruik. Meer en actuele informatie is te vinden op onze website,
LinkedIn of Facebook.

GEMEENTENIEUWS

CONTACT
Uw contactpersoon bij de gemeente is:
Diny Maas:ĚŝŶǇ͘ŵĂĂƐΛƟůďƵƌŐ͘ŶůͬϬϲϭϱϰϳϵϯϵϰ
Algemene klachten of meldingen: ǀŝĂϭϰϬϭϯŽĨĚĞŐƌĂƟƐƵŝƚĞŶĞƚĞƌĂƉƉ͘

sŽůŐΛŐĞŵĞĞŶƚĞƟůďƵƌŐ

Energie Coöperatie De Blaak
Meten is weten
Energie besparen zonder comfort in te
leveren dat willen we allemaal wel.
Maar hoe doe je dat? Dat is het leidende thema voor onze energiecafés.
De eerste maatregelen zijn vaak simpel
maar dan… Meten van het eigen verbruik en vergelijken met het verbruik
van (vergelijkbare) woningen is een volgende stap.
Na het succesvolle energiecafé van 30
oktober jl. over het optimaliseren van de
cv-installatie, willen wij binnenkort meer
vertellen over het meten en vergelijken
van je eigen gasverbruik (de grootste
kostenpost). Bijna alle energieleveranciers geven tegenwoordig met regelmaat een overzicht van het eigen
energieverbruik. Maar helpt dat ook om

daadwerkelijk energie te besparen zonder comfort in te leveren? Het antwoord
is vaak nee. Daar willen wij graag
samen met alle bewoners van de Blaak
verandering in brengen. Een tipje van
de sluier: met veel individuele (geanonimiseerde) energieverbruiksgegevens uit
de wijk, zijn wij in staat om meer inzicht
te geven zodat jezelf passende acties
kunt nemen.
Dat simpele gedragsveranderingen een
grote invloed kunnen hebben op het
verbruik zonder op comfort in te leveren, wordt gepresenteerd door de heer
Assmann uit Oisterwijk. Hij woont
samen met zijn vrouw in een vrijstaande
woning uit 1969 in Oisterwijk en zijn
gasverbruik is in de loop der jaren sterk
gereduceerd. Dit en meer vertellen we
graag binnenkort tijdens een energie-

café. Helaas kunnen wij vanwege de
coronacrisis nog geen exacte datum bekend maken.
Hou onze website in de gaten, meld je
aan voor de nieuwsbrief en blijf op de
hoogte.

Zin in een middag of avondje uit?
Kom dan 3, 4 of 5 april 2020 naar onze
productie Ubu Roi! Ubu Roi is een satirisch Frans toneelstuk geschreven door
Alfred Jarry in 1896.
Het verhaal zit vol verwijzingen naar de
toneelgeschiedenis. Macbeth, Hamlet,
The Tempest en andere werken van
Shakespeare komen voorbij. Het bevat

ook sporen van Franse toneelklassiekers. Daarnaast verwijst het naar leiders
in de huidige tijd. Hierdoor is het toch
zeer actueel.
Wij geven op eigenwijze manier invulling aan dit doldwaze stuk. Daarin staat
de primitieve, laffe, vraatzuchtige en luie
"Vader" Ubu centraal. Met veel vaart en

humor nemen we je mee in het verhaal.
Daarnaast heeft ons productieteam
weer gezorgd voor prachtige kleding en
visagie.
Meer weten? Ga dan snel naar
http://www.uburoi.nl. Daar staat alle informatie over de locatie, de aanvangstijden en dergelijke.

• In hotel Ibis is een tentoonstelling van
de werken van de fotoclub de Blaak.

is beslist voor ieder wat wils. Van harte
nodigen wij alle kunstliefhebbers uit om,
op 28 juni, deze Kunstroute in de Blaak
onder het genot van een drankje te
komen bewonderen.
Namens alle exposanten: u bent van
harte welkom. Voor informatie: Henk
de Beer, 06 33746853.
Website: www.kunstroutedeblaak.nl

Kunstroute De Blaak
Op zondag 28 juni 2020 wordt voor de
zevende keer de Kunstroute in de Blaak
georganiseerd. Dit jaar wordt de Kunstroute op 9 verschillende locaties gehouden;
• In de Blaak stellen 7 kunstenaars hun
huis, tuin of atelier open voor belangstellenden.

• In verzorgingshuis het Laar worden
kunstwerken van verschillende kunstenaars geëxposeerd.
Er zijn o.a. schilderijen, beelden, keramiek en foto’s te bewonderen, kortom er

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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Het Eten Is Klaar .com
Het aspergeseizoen is begonnen !!
perges Limbourgondie', maar met het
verschil dat het genootschap, naast liefhebbers ook telers en restaurants belangrijk vond.
De kleding van het bestuur destijds was
naar de kleur van Brabant: rood met wit,
een mooie fluwelen Cappa, een schoudermantel, met rode baret.
Tegenwoordig draagt het bestuur een
blauw colbert met lichtgrijze broek, lichtblauw overhemd en een Brabantse
stropdas (een cadeau van de Commissaris van de Koning)
De herkenning is een draaglint, roodwit fluweel, met daaraan een in brons
gegoten medaille met inscriptie.

Iets eerder dan andere jaren ging dit
jaar het aspergeseizoen van start.
Als groot liefhebber een heerlijke tijd.
Vorige jaar was ik in aspergestad
Schwetzingen in Baden-Württemberg. Van het gerecht dat ik daar at,
Flammkuchen met asperges plaatste
ik een recept in dit wijkblad. Helaas
was dit aan het einde van het aspergeseizoen en dus viel het recept een
beetje in het water. Van Léon Ribbens kreeg ik het verzoek om dit jaar
weer iets met asperges te doen. En
dat doe ik graag natuurlijk.
Wie is Léon Ribbens?
Behalve dat je hem kan kennen als kok
van het EO-programma het Familiediner, is Léon SVH Meesterkok en was hij
kok/eigenaar van restaurant Boschlust
in Goirle.

Léon kwam al vroeg met asperges in
aanraking. In zijn oude dorp Oud-Gastel
werden de asperges op De Langenberg geteeld. Omdat de vader van Léon
een aspergeliefhebber was en zijn moeder op 11 mei jarig was ging Léon, achter op de fiets van moeder daar de
stukken kopen voor een heerlijke maaltijd op Moederdag!
Naast veel andere bezigheden was
Léon Ribbens op 13 april 1993 in restaurant De Rooise Boerderij in Sint Oedenrode mede-oprichter van het
Brabants Asperge Genootschap. De
aanleiding was een wijnproeverij voor
wijnen passend bij asperges.
Het Brabants Asperge Genootschap
Het Brabants Asperge Genootschap is
opgezet naar het voorbeeld van het
Limburgs Broederschap 'Confrérie d'As-

Alles uit handen
of alles in
eigen hand?

Het genootschap bestaat uit ongeveer
60 telers, 45 restaurants en zo’n 100
liefhebbers. Jaarlijks is er een aantal
evenementen: een wijnproeverij voor de
beste aspergewijn van het jaar, de eerste gestoken asperge van de koude
grond (dit jaar op 10 maart) voor het Zilveren Steekmes, verkiezing van het
beste aspergerestaurant, verkiezing van
de beste asperge en een openings- en
sluitingsdiner (resp. in april en in juni)
en een telersmaaltijd in november.
Overigens is dé Brabantse Aspergewijn
2020 de Lovatti-Custoza Bianco DOC,
Veneto, Italië, 2019. Verkrijgbaar bij de
aangesloten telers en restaurants. En
die zijn weer terug te vinden op de website van het Brabants Asperge Genootschap.
Natuurlijk geven we er ook een paar recepten met asperges bij.

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
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Aspergecocktail met croutons, roerei en zeekraal
(voorgerecht voor 4 personen)
Ingrediënten:
2 sneetjes (oud) witbrood
3 eetl. olijfolie
8 Brabantse asperges
100gr. zeekraal
3 eieren
2 eetl. olijfolie, extra vierge
50 gr. Hollandse garnalen
3 eetl. zure room
1 eetl. gesneden bieslook
4 grote garnalen
50 gr. gemengde sla

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175 °C. Snijd
de korstjes van de sneetjes brood. Snijd
het brood in gelijkmatige blokjes of
puntjes. Besprenkel het brood met de
helft van de olijfolie en meng goed door
elkaar.
Bak de croutons in circa 7 minuten
goudbruin in de oven.

Verhit de rest van de olijfolie naturel in
een pan en bak de asperges tot ze in 34 minuten beetgaar zijn.
Haal de harde stukjes van de zeekraal.
Blancheer de zeekraal 20 seconden in
ongezouten kokend water. Spoel met
koud water af in een zeef en laat uitlekken.

Schil de asperges, snijd de onderkant
bij; houd de kopjes apart en snijd vervolgens de onderkanten in schuine
plakjes van 5 millimeter dik.

Breek de eieren in een steelpan, voeg
de olijfolie extra vierge en de Hollandse
garnalen toe en roer continue met een
garde op laag vuur tot de eieren gelijkmatig gestold, maar nog romig zijn.
Roer er de zure room door en breng op
smaak met een beetje zeezout en versgemalen witte peper. Snijd de bieslook
fijn en roer erdoorheen.
Opmaak
Maak de aspergecocktail door onderin
vier cocktailglazen de sla, vervolgens
de zeekraal en daarop de gebakken aspergereepjes en het roerei.
Garneer met de grote garnaal, broodcroutons en aspergekoppen.

Tom yam kung soep met asperges
(voor- of tussengerecht
voor 4 personen)
Ingrediënten:
7½ dl. kippenbouillon
1 stengel sereh (citroengras)
1 sjalot
150 gr. shii-take paddenstoelen
8 Brabantse asperges
2 Spaanse pepers
1 eetl. Thaise koriander
3 blaadjes kafir lime (limoenblad)
80 gr. schone gambastaartjes
1 limoen
1 eetl. suiker
1 eetl. vissaus
Bereiding:
Breng de bouillon aan de kook. Snijd
het citroengras in drie stukken. Pel en
halveer de sjalot.
Halveer de paddenstoelen.
Schil de asperges, snijd de onderkanten
bij en snijd ze in drie gelijke stukken.
Hak de rode pepers fijn,
snijd de koriander fijn.

Opmaak:
Leg de groente in een soepkom en
schenk de bouillon eroverheen.
Serveer met plakjes limoen en garneer
met koriander.
Tip:
Serveer met nam prik pao apart zodat
iedereen zijn eigen tom yam kung op
smaak kan brengen.
Serveer desgewenst met noodles en
(saffraan)kroepoek.
Noot:
Het recept van de Flammkuchen met asperges vindt u op hetetenisklaar.com.
Nog meer recepten zijn te vinden op de site van het aspergegenootschap:
brabantseasperge.nl

Voeg alle gesneden ingrediënten, de
blaadjes kafir lime, en de gambastaartjes toe aan de bouillon. Laat de soep
circa 3 minuten koken. Breng de soep
op smaak met suiker en vissaus.
Snijd de limoen in plakjes.
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Dit artikel was uiteraard al veel eerder binnen gekomen bij de redactie maar was door omstandigheden blijven liggen. Bij deze
dus alsnog!

Straatfeest op 7 september 2019 met de straten
Dieze, Esperloop en Sluisgraaf
Het was een spannende dag wat het
weer zou doen, maar de weergoden
hielden zich netjes. De voorbereidingen,
door veel mensen uit de buurt en het
comité gedaan, hebben die dag voor
vele uren plezier en saamhorigheid gezorgd. De inloop op de zaterdagmiddag
vanaf 16.00u was erg spontaan en ongedwongen. Veel mensen kenden elkaar al, maar er zijn ook nog nieuwe
bewoners een kijkje komen nemen, wat
wij als organisatoren erg hebben gewaardeerd. De tenten stonden weer
zoals gewoonlijk bij de Aggervijver en er
was een prachtig springkussen voor de
kleinere kids onder ons, maar zelfs pa-

pa’s en mama’s, opa’s en oma’s vonden
het ook leuk om even een sprongetje te
wagen.
De kleine kinderen konden aansluiten
om door een van onze buurtbewoners
geschminkt te worden wat grappige gezichten opleverde.
De sfeer was erg goed op ons straatfeest en de barbecue van onze keurslager uit de wijk, heeft weer prima schalen
geleverd. Het weer was wel zo dat je
binnen de tenten moest blijven. Het
waaide nogal, maar binnen de tenten
was er geweldige muziek en dansplezier. De reacties van de buurtbewoners
waren dan ook erg complimenteus. Ho-
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pelijk zullen er over twee jaar nog meer
buurtbewoners aansluiten, want hoe
meer zielen hoe meer vreugd. Na het
straatfeest kom je vaak weer de mensen tegen die je juist op die avond hebt
ontmoet. Het schept een band en wij,
als comité, zijn blij om die verbinding te
kunnen maken, maar ook dankzij de
wijkraad de Blaak, Verrijk je wijk voor de
bijdrage voor dit straatfeest. Dank aan
iedereen die heeft meegeholpen met
het organiseren, opbouwen en afbreken
om dit straatfeest 2019 weer mooi op de
kaart te zetten. Trots op onze wijk en
straten.

(ingezonden)

Een probleem in de wijk
In onze wijk zijn enkele leden van de Tilburgse gemeenteraad woonachtig, waaronder mevrouw Anne Zouridis.
In het programma "Raad en Daad" op Tilburg TV, waarbij zij al wandelend in de Blaak werd geïnterviewd, was één van de vragen of er in de Blaak naast alles wat goed gaat ook problemen zijn. Hierbij merkte ze onder meer op dat het, in het kader van
een evenwichtige verdeling van de bevolking, naar haar mening een probleem is dat mensen op leeftijd in de wijk grote woningen bezetten en plaats zouden moet maken voor jonge gezinnen.
Wat is er mis mee dat je als oudere in je woning blijft wonen als de kinderen de deur uit zijn en je in een ruim bemeten woning
blijft wonen? Moeten we als ouderen een schuldgevoel krijgen omdat we in ons eigen huis blijven wonen? Moeten we verkassen nu de kinderen de deur uit zijn ? Een soort verplichte deportatie van ouderen uit onze ruime woningen in de Blaak?
Zijn wij de schuld van het woningprobleem? Hoe kom je op de gedachte. Haar opmerking raakt kant nog wal en is uitermate
discriminerend en grievend en is volstrekt ongepast voor een lid van het CDA.
Paul Woltman

Jij bent creatief
Ben jij creatief en wil je dat graag aan
anderen laten zien? Hoe leuk is het om
je hobby samen met anderen uit te kunnen voeren en om je talenten te laten
zien! Dat kan nu in Het Laar, het woonzorgcentrum aan de generaal Winkelmanstraat. Op de 13e etage hebben we
daar een groot atelier ingericht. Je kunt
er schilderen, kleien, weven, bloemschikken, tekenen en handwerken.
Maar, en dat is leuk om te vermelden, je
kunt er ook doen wat jij zelf inbrengt!
Misschien ben jij een creatieveling in
het maken van kleding? Of doe je iets
anders? In Het Laar kun je in het Atelier
op gezette tijden je hobby delen met anderen. Er zijn ook creatieve clubs waar
je je bij aan kunt sluiten. Ben jij geïnteresseerd? Neem contact op met Carin
Laros, via c.laros@hetlaar.nl of via 0134657732.
Busje komt zo…
Misschien vind je het niks om de hele
dag stil te zitten. Dan hebben we nog
iets anders leuks voor je. We zoeken
namelijk nog chauffeurs voor de Laar-

bus, een Mercedes Sprinter Van. Je
doet dat werk als vrijwilliger, en je stelt
je voor een of meerdere dagdelen per
week beschikbaar. Vooral het contact
met onze bewoners is leuk en waarde-
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vol. Je rijdt ze naar de dokter, naar de
markt, of naar bezoek aan hun familie,
kris kras door Tilburg. Carin Laros kan
je meer vertellen hierover via
c.laros@hetlaar.nl of via 013-4657732.

Tips voor spel met je pup
Joep Voogt,
H.T.C. De Wolf
Spel met je pup wordt vaak terecht geadviseerd als een middel om een band
met de pup op te bouwen. Om motivatie
te verhogen en als beloning om een
trainingsdoel te bereiken. Toch zijn de
adviezen omtrent spel niet altijd eenduidig en duidelijk. Wat is spel? Hoe kan
het effectief ingezet worden? Wat te
doen als je pup overenthousiast wordt
en het speeltje uit je handen graait, of
erger, jou bijt?
Hier volgt een aantal tips over hoe
een pup veilig en verstandig te leren
spelen.
Rollebollen, stoeien, ravotten: deze vormen van spel kunnen zeer aangenaam
zijn tussen mens en hond. Echter, deze
spelvormen moeten gemakkelijk gestopt
kunnen worden. Daarom moet de hond
zelfcontrole bijgebracht worden.
Nodig je hond uit tot lichamelijk contact.
Misschien zal hij daarbij zijn bek openen
zonder tandcontact. Dat mag. Maar sta
onder geen enkel beding toe dat hij
daadwerkelijk gaat bijten. Het menselijk
lichaam is daarvoor in zijn geheel taboe.
Het is geen goed idee om uw hond de
indruk te geven dat bijten of tandcontact
toegestaan is. Soms is een lekkere aai
over de buik al meer dan lol genoeg.
Hou het ravotten kort en maak het niet
te ruw zodat er niet snel “oververhitting”
ontstaat.
Trek geregeld uw handen terug en kijk
of je hond het nog leuk vindt. Trekt hij
zich terug, prima. Het is genoeg geweest. Raakt je hond te opgewonden
dan langzaam afbouwen en rustig eindigen.
Mocht je hond toch per ongeluk bijten,

doen dan alsof het heel erg pijn doet en
las een pauze in. Als je door wilt gaan,
je hond weer opnieuw uitnodigen en kijk
of hij bedaarder wilt spelen. Zo niet, dan
definitief stoppen met ruw spel en ga focussen op spelen met een speeltje.
Wat zijn goede speeltjes om trekspelletje mee te doen?

speelgoed. Kijk ook goed naar de sloopbestendigheid.
• Wordt een speeltje voor je hond te belangrijk dat hij gaat het verdedigen en
weigeren het af te geven neem dan
contact met ons op om dit op te lossen.
• Onthoud dat je hond gaat herhalen
wat je hem leert. Ben je zelf te ruw dan
zal je hond dat ook worden.

Een flostouw, een gevlochten fleecelint,
een bal in een oude sok zijn prima.
Hiermee spelen is wel gebonden aan
regels en grenzen.
• Houd het speeltje onder kniehoogte
zodat hij niet leert opspringen
• Beweeg het speeltje van je hond vandaan zodat hij het gaat najagen en vast
gaat pakken. Geef in het begin weinig
tegendruk. Laat je hond hier langzaam
aan wennen.
• Als je hond het eenmaal vast wil houden, ruil het na korte tijd voor voer of
een ander speeltje. Koppel aan het loslaten het woordje “los”. Lukt dit niet, pak
dan de volgende keer een minder leuk
speeltje of een lekkerdere beloning om
je hond het te laten ruilen.
• Als je staat, leer je hond zo lang te blijven zitten tot hij toestemming krijgt het
speeltje te pakken. Dit voorkomt opspringen en graaien.

Als je hond een flostouw of fleecelint
niet echt leuk vindt, maak het dan leuker door in het vlechtwerk voertjes te
verstoppen. Kook het flostouw eens in
heel sterke bouillon zodat het een lekkere geur krijgt. Wedden dat het werkt?

Problemen oplossen en voorkomen:

Mag een hond het laatste spelletje winnen? Volmondig ja. Je hond weet niet
wat het laatste spelletje is. Alleen wij als
eigenaar weten dat. Dus als je hond er
na het spelen met zijn speeltje vandoor
gaat, mits dit veilig is, dan zal hij echt
niet “denken” dat hij jou aan het domineren is. Niet in het minst. Hij heeft een
leuk tijdverdrijf gevonden. En wat is er
nou leuker dan een hond die plezier
heeft in het leven? Niets toch? Veel
spelplezier.

• Hou het speeltje nooit te hoog
• Begint uw hond te nippen of te graaien
naar het speeltje dan is hij misschien te
opgewonden. Dit kan leiden tot frustratie en dat is voor beide partijen niet
leuk. Leer zijn opwindingsniveau in te
schatten en speel daar op in.
• Om opwinden te temperen kun je een
minder interessant speeltje pakken.
• Gebruik geen onveilig of te klein

Leer je hond dat buitenshuis trekspelletjes doen ook heel leuk is. Je hebt dan
gelijk een goede motivatie voor je hond
om bij je terug te komen. Want spelen
met het baasje is toch het leukste dat er
bestaat!? Het speeltje gaat dus overal
mee naartoe.
De uitnodiging tot spel dient altijd bij de
eigenaar te liggen, niet bij de hond. Zo
houd je de regie in handen. Dit heeft
niets met dominantie van de mens ten
opzichte van de hond te maken maar
het voorkomt vervelend, opdringerig gedrag, niets meer, niets minder.
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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
woorddienstbegeleider uivaarten en ceremonies

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

grebbe 42
veerse meer 60
vlettevaart 14
henriette ronnerstraat 19
www.nabijheidnu.com

: 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
06-27962414

