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Voorwoord
Ook ik zal er maar mee beginnen: Het zijn rare tijden. Al maanden houdt het Coronavirus ons in zijn greep We vermaken ons
ondertussen dicht bij huis en hopen op een toch nog mooie zomer. Op 1 juni begon die al een beetje met de heropening van de
horeca. Zelf had ik een heerlijk plekje bemachtigd op het verruimde terras van het totaal vernieuwde Hotel Ibis. Daar staan
sinds enkele weken zelfs foodtrucks opgesteld en op 1 juni was er een live-optreden. Lekker een hapje eten dus en eindelijk
weer genieten van het zitten op een terras. Eigenlijk nooit bij stil gestaan dat we vlak bij huis zo’n lekkere terrassen hebben.
Vergeet immers ook het terras bij de Hofstede niet.
Dat veel evenementen zijn afgelast merken we ook aan de hoeveelheid kopij die we binnen kregen. Geen kunstroute, geen
Blaakrun, geen garagesale, geen straatfeesten en zelfs geen Kindervakantiewerk. Wat dat laatste betreft vraag ik wel uw aandacht voor het artikel van het KVW in dit nummer. Misschien kunnen we met zijn alle toch de KVW week een beetje kleur
geven.
Laten we verder hopen dat het afgelasten van deze activiteiten geen gevolgen heeft voor de jaren die hierna komen. In vorige
edities van het wijkblad werd immers gevraagd om vrijwilligers voor onder andere de garagesale en de Blaakrun. Ik weet niet of
zich vrijwilligers hebben gemeld, maar ik kan me voorstellen dat dit vanwege de Coronacrisis niet het geval is. Mocht u zich dus
willen inzetten voor een Blaakse activiteit in de toekomst dan horen we dat graag. Dat kan eventueel via redactie@deblaak.nl.
Dan brengen wij u met de juiste mensen in contact.
Rest mij nog u een hele mooie zomer te wensen in binnen- of buitenland. Wij zijn er weer in september!
Namens de redactie van Wijkblad de Blaak,
René
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Volg ons:

De Stadsgidserij verzorgt in de maanden juli en augustus een aantal zomeravondwandelingen. Deze wandelingen
zijn op Dinsdagavond. De start is om
19.00 uur. Ingeval U niet over Internet
beschikt kunt U zich ook telefonisch
aanmelden op telefoonnummer: 06
48262711.
Door de Corona crisis is er enige beperking op het aantal deelnemers (groepen
tot 12 deelnemers per gids)en nemen
we de andere RIVM maatregelen in
acht. Deelneming alleen op basis van
reservering.

Zomeravondwandelingen
(de kosten van deze zomeravondwandelingen zijn € 4,00 p.p.)
Dinsdag 7 juli 19.00 uur
Tivoliwandeling.
Inschrijven:
beerens@stadsgidserij.nl
Een prachtige wandeling door een
prachtig stukje Tilburg. Een wandeling
die zijn naam dankt aan villa Tivoli die
eens als toonbeeld van rijkdom uit de
19e eeuw een plaatsje in Tilburg kreeg
toebedeeld. Een wandeling met prachtige optrekjes en monumenten. We starten deze wandeling bij popcentrum 013
Dinsdag 14 juli 19.00 uur.
Centrumwandeling.
Inschrijven: Giesbers@stadsgidserij.nl
“The good old “ centrumwandeling is de
bakermat van al onze wandelingen. Natuurlijk komen alle high lights van het

centrum aan bod. Alles doorspekt met
rijke verhalen uit het verleden. We starten deze wandeling bij het Standbeeld
van Koning Willem II op de Heuvel

waar prachtige villa’s een stuk rijkdom
uitstraalde.
We starten deze wandeling bij het Bastion hotel aan de IJsclubweg.

Dinsdag 21 juli 19.00 uur.
Westend wandeling.
Inschrijven:
reijnen@stadsgidserij.nl
Westend is een voorbeeld van een wijk
die, door zijn veelzijdigheid alleen al het
wandelen meer dan waard is. Vanaf de
Stapperij de Korenbloem nemen wij U
o.a. mee door Zorgvlied waar we uiteraard stilstaan bij Mariëngaarde, de
voormalige kerk aan de Ringbaan West,
het oude Rex theater, het Kromhoutpark, Coba Pulskens etc. We starten
deze wandeling bij Stapperij de Korenbloem aan de Bredaseweg.

Dinsdag 18 augustus 19.00 uur
Piushavenwandeling.
Inschrijven :
Reuver@stadsgidserij.nl
Een toppertje in Tilburg, een plek met
groeiende belangstelling, een plek met
leuke terrassen en diverse topevenementen. De Stadsgidserij wil hier de
“Loods” zijn en U alles vertellen over het
verleden, het heden en de toekomst van
deze nieuwe Tilburgse Parel. We starten deze wandeling op de hoek van de
Lancierstraat bij Brouwerij 013

Dinsdag 4 augustus 19.00 uur.
Goirke wandeling.
Inschrijven:
vissers@stadsgidserij.nl
Een wandeling door het Goirke brengt
een rijk verleden tot leven. De voormalige textielwijk, waar de zweetdruppels
van de arbeiders inmiddels onder het
maaiveld zijn weggespoeld. Deze wandeling starten we bij het Textielmuseum
aan de Goirkestraat en loopt de wol als
een (gesponnen) draad door deze wandeling. Een prachtige kerk, het Norbertijnenpoortje, museum de Pont etc…
We starten deze wandeling bij het Textielmuseum.

Dinsdag 25 augustus 19.00 uur.
Centrum West wandeling.
Inschrijven:
Hal@stadsgidserij.nl
Het centrum kent ook een ring die net
buiten de binnenstad ligt. Startend bij
het “ historische Pollet hoekske” aan de
Spoorlaan met hier tegenover de moderne buurman “het busstation”.
De wandeling voert verder langs o.a. de
Noordhoek met het Marietje Kessels
monument, het Odulphus Lyceum, de
begraafplaats aan de Bredase weg en
de oude Brandweerkazerne aan de Capucijnen straat. De wandeling eindigt op
het Sint Annaplein de plaats waar Vincent van Gogh zijn onderkomen had.

Dinsdag 11 augustus 19.00 uur.
Koningshoeven wandeling.
Inschrijven:
Volkering@stadsgidserij.nl
“Hier adem ik vrij, hier voel ik me gelukkig” de woorden van koning Willem II
die hier op Koningshoeven zijn buitenverblijf had. Het heet ook niet voor niets
Koningshoeve.
De plaats waar de textielindustrie voor
een deel zijn onderkomen had, de
plaats waar de Ley de afvoergoot was
voor van het vervuilde water uit deze
textiel industrie….maar ook een plaats
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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

vrijdag

09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur
Tijdens deze uren:

Boksfit - Fast & Fit
No Nonsens Yoga Hatha
Fitness op apparaten

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.
Het sportseizoen nadert onopvallend
zijn einde. We hadden gehoopt een
nieuwe invulling voor het sporten te
kunnen presenteren, maar helaas laat
dit nog even op zich wachten. We
hopen na de volgende briefing van het
RIVM, meer te kunnen aangeven hoe
we het sportseizoen 2020-2021 gaan inrichten. Er zal veel veranderen waar we
ons mogelijk aan moeten gaan houden:
- aantal mensen die gelijktijdig gebruik
mogen maken van de kleedkamers
- douchen ?
- de toegestane groepsgrootte
- attributen die wel of niet gebruikt
mogen worden.

Wat betekent het voor het sporten in
The Rise? Hiervoor laten we ons informeren door de protocollen van nlactief
(branchevereniging sport en beweegbedrijven).
Een klein lichtpuntje: de bootcamp en
pilates op woensdag in de buitenlucht
zijn al van start gegaan.
Hou de website van www.svdeblaak.nl
in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.
Ik wens iedereen een fijne, ontspannen
en sportieve zomerperiode toe.

25 jaar bestuurslid dames- en
jeugdsporten bij SV de Blaak
Hoe ’t begon?
Ik ben in 1992 gestart bij de sportvereniging met badminton. Dit heb ik vele
jaren met plezier ge-daan. In 1995 werd
ik door de penningmeester gevraagd, of
ik belangstelling had, om in het be-stuur
te komen om de damesgym en keep-fit

Namens bestuur SV de Blaak
Will de laat, voorzitter
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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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te coördineren. Hiermee ben ik toen gestart, maar al snel kwamen de ouderpeutergym en kleutergym erbij.
De sportvereniging telde toen meer dan
400 leden en er was genoeg te doen.
De vergaderingen in de kantine (nu
sportcafé) waren effectief en gezellig.
Ook na het badminton op woensdagavond zat de kantine bomvol met allerlei
sporters. Het verenigingsleven floreerde
volop in de Blaak en veel nieuwe bewoners werden lid bij een van onze verschillende sporten voor jong en oud. De
sporthal was een centrale plek in de
wijk en wij konden deze optimaal gebruiken.
Het vervolg
We hebben een hype gehad met de
sport Tae-bo, die door een jonge trainer
werd gegeven.
Volle groepen dames en heren en een
wachtlijst! Ook heb ik een tijdje Zelfverdediging voor meisjes gecoördineerd.
Keep-fit werd uitgebreid met Bodyshape.
Iedere 5 jaar organiseerde de vereniging een groots jubileum -sportfestijn
voor de jeugd en een avondfeest voor
de volwassenen in de kantine.
Een jaarlijks evenement was ook de
Grote Clubactie waar onze jeugd zich
actief voor inzette. Dit mocht ik jarenlang organiseren. En ik regelde dat Sinterklaas met zijn Pieten begin december
bij de jeugdlessen langskwam, natuurlijk
met een leuke traktatie. Ook de PR en
de aanlevering van kopij voor het wijkblad was mijn taak.
Trainingen
Turnen, kleutergym en ouder-peutergym trokken niet voldoende kinderen
meer, maar daarna ont-stond de streetdance. Drie groepen kinderen op
woensdagmiddag en een groep dames
in de avond. We hebben zelfs een
streetdance-uitvoering in de Blaak, op
het Piusplein en bij de Blaak-boerderij
verzorgd. Daarna kwam de Zumba
daarvoor in de plaats. De damesgym
verdween uit beeld; nieuw was oude-

rengym voor dames en heren
Veel werk en creativiteit was nodig om
steeds weer nieuwe, geschikte trainers
aan te trekken en te begeleiden. We
hebben bij streetdance en kleutergym
zelfs stagiaires van het ROC gehad, die
zo hun stage bij ons konden doen. Ik
had een hele lijst van invallers. Viel er
toch onverhoopt een les uit, dan zat je
gewoon een uurtje alle ouders of leden
te bellen om het bericht door te geven.
Verandering
Zelf stopte ik 13 jaar geleden met badminton en maakte een switch naar
keep-fit.
We hebben veel wisselingen gehad in
het bestuur, maar ook bestuursleden die
vele jaren bleven. De kantine veranderde in een sportcafé met winstbejag
en helaas wisselde ’t café nog al eens
van eigenaar.
Vanwege de verminderde animo van
sporters en een gewijzigd, meer commercieel beleid van de gemeente
betreffende de huur van de sporthal,
moesten we vele sportonderdelen opheffen: jeugdvolleybal, seniorengym en
later Zumba .
Dit alles kwam de sfeer niet ten goede.
Het saamhorigheidsgevoel verdween en
het sporten werd meer en meer een individueel gebeuren. Ieder sportonderdeel kreeg een eigen app groepje,
waarin alle belangrijke mededelingen
konden worden gedeeld. Tweemaal per
jaar was er nog wel een gezamenlijke
verenigingsavond, maar deze werd niet
meer door alle leden bezocht. Ook een
jubileumviering kwam niet meer van de
grond.
De vereniging werd behoorlijk kleiner.
Nieuwe kansen
Na het vertrek van onze trainster voor
Zumba en keep-fit hebben we een
lange zoektocht gehad naar een nieuwe
en goede trainster. Toen vond ik via, via
Irene Odinga-Smits, afkomstig uit de
Blaak en een hele professionele, ervaren trainer die ook veel vernieuwende
ideeën had.

Drie jaar geleden zijn we gestart met
bootcamp en vlak daarna met pilates.
Er blijkt veel interesse te zijn voor meer
individuele sporten. Vanwege een vernieuwd beleid door de gemeente voor
be-zetting van de sporthal, moesten we
op zoek naar een geschikte ruimte voor
de pilates. Onze nieuwe voorzitter
kwam in contact met The Rise in een
van de kantoorgebouwen tegenover
hotel Ibis. Dit plan is in een stroomversnelling geraakt en nu zouden we in
maart gestart zijn met vele nieuwe
sportactiviteiten in een mooi, nieuw
sportcomplex: o.a. FunXtion training-Hit,
No-nonsense yoga, Boxfit, fitness. Vanwege de corona kon de opening in
maart helaas niet doorgaan. We hebben wel veel geïnteresseerden die hopelijk na de zomervakantie in het
prachtige complex kunnen gaan starten.
Jubileum en zoektocht naar een
opvolger
In mei was ik 25 jaar bestuurslid; een
mooi moment om te gaan stoppen met
mijn bestuurswerkzaamheden.
We zijn nu op zoek naar een enthousiaste persoon die alle sporten in The
Rise wil gaan coördineren vanuit het bestuur. Liefst iemand die zelf ook actief
wil gaan sporten in the Rise en feeling
heeft met organisatie en sport. Heb je
interesse, neem dan even contact met
mij op:
m.v.d.bogaard@svdeblaak.nl.
Zelf blijf ik wel lid en
contactpersoon van
de keep-fit, dat voorlopig in de sporthal
blijft plaatsvinden. Ik
kijk terug op een zeer
actieve, steeds
veranderende tijd,
mijn vaste sportavond op woensdag
en vele leuke
contacten met bestuursleden en medesporters.
Marianne van den Bogaard
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KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons
De KBO is steeds vaker in de weer
om de belangen van de ouderen te
behartigen.
Naast het organiseren van wijkgerichte
incidentele activiteiten, met als doel
(nieuwe) contacten tussen de senioren
in de wijk te bevorderen, worden in breder verband steeds vaker de belangen
van de senioren (50+ en ouder) behartigd. Dit o.m. middels de contacten die
KBO-kring Tilburg (o.l.v. Els Aarts als
voorzitter) heeft met de gemeente Tilburg. De KBO-Kring Tilburg is daarbij
een gewaardeerde gesprekspartner
m.b.t. het ouderenbeleid in de gemeente.
Ook landelijk laat de KBO-Brabant van
zich horen.
Zoals eerder vermeld heeft KBO-Brabant samen met de Stichting Pensioen
Behoud een rechtszaak aangespannen
tegen de Staat m.b.t. het in strijd handelen met de Europese Pensioenrichtlijn
t.o.v. de rechten van pensioengerechtig-

den. Het is dus afwachten wanneer de
rechter hier over een uitspraak doet.
Op wijkniveau wordt de ”ontmoetingsfunctie” vergroot door samenwerking
met andere partijen, t.w. Club’92, wijkraad de Blaak, wijkraad Zorgvlied en de
Zonnebloem. Deze zijn onder auspiciën
van ContourdeTwern verenigd in het Activiteitennetwerk Zorgvlied-De Blaak.
Om in onze snel veranderende samenleving mee te kunnen blijven doen, is
het belangrijk dat ook de jeugdige senioren zich aansluiten bij de KBO. Zij zijn
immers meegegroeid en de KBO biedt
tal van mogelijkheden om als lid actief
en zinvol bezig te blijven.
Met hun kennis, ervaring, talent en netwerk kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren ten gunste van de
senioren in onze maatschappij, dus in
feite ook aan hun (toekomstig) belang.
.
Bron: de folder van KBO-kring Tilburg
en Stadsnieuws Tilburg (01-01-20)
WvZ

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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Informatie bij
• Hans van Roosmalen,
tel. 06 30 97 21 21,
e-mail: kbopenp@gmail.com
• Berry Wagener
tel: 013-4673537
e-mail: gbwagener@ziggo.nl

,

Vanwege de coronacrisis worden er
zeker tot augustus geen activiteiten georganiseerd.
Voorlopige agenda (onder voorbehoud
dat het verantwoord is en de crisismaatregelen het toestaan).
• 7 t/m 11 september:
5-daagse reis naar Hotel Gaasterland
• di. 29 september:
Algemene Ledenvergadering in de
Back, aanvang 14:00 uur

obs de Blaak
Corona en OBS De Blaak
En toen waren ineens half maart onze
deuren dicht: geen spelletjes op het
schoolplein, niet samen leren rekenen,
geen geroezemoes van werkende kinderen in de aula, geen muzieklessen,
niet gymmen in de gymzaal en geen juffen en meneren in de koffiekamer…natuurlijk hadden we begrip voor het
besluit van de overheid, maar het gooit
wel ineens de wereld van meer dan
driehonderd kinderen en hun ouders op
zijn kop.
Vanaf dat moment waren papa en
mama de meneer en juf, was je thuis
aan het werk met schoolwerk en zag je
je klasgenootjes niet of nauwelijks meer.
Een enorme verandering voor de jongens en meisjes van onze school én
hun ouders. Van hen werden ineens
ook heel wat meer gevraagd en wat zijn
we trots op de manier waarop dat door
de gezinnen van onze school is aangepakt! Met een positieve instelling zijn we
samen gestart met het thuisonderwijs
en dat is voor heel veel gezinnen soms
best moeilijk, maar ook heel leerzaam
geweest. Op school zorgden we de eerste weken voor de opvang van kinderen
met ouders in vitale beroepen, zodat zij
hun belangrijke werk konden blijven
doen.

werk, al hoorden we in veel groepen wel
veel geluiden als: “ik had nooit gedacht
dat ik school zo zou missen…”. Dat gevoel kenden wij als team maar al te
goed.
Gelukkig kregen we het nieuws dat de
deuren weer open mochten, maar nog
niet voor hele klassen. We hebben er
als team voor gekozen halve klassen uit
te nodigen op hele dagen en onze kinderen zo goed en zo kwaad als het gaat
hen mee te nemen in wat het betekent
om op anderhalve meter weer naar
school te gaan: veel en vaak handen
wassen, afstand houden en vooral rekening houden met elkaar. De andere helft
van de klas was nog steeds thuis en
kon lekker aan de slag met het verwerken van de lesstof die de dagen op
school werden behandeld. Het steeds
fijner wordende weer helpt dan ook om

Niet veel later zijn we begonnen met online lessen, in elke geval één keer per
dag. Het simpele feit dat een leerkracht
zo makkelijker en sneller zijn eigen
groep weer kon zien, was al zo fijn!
Samen weer wat lessen doen was een
heel welkome afwisseling bij het thuis-
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het humeur nog verder omhoog te krijgen.
Binnenkort zijn we weer allemaal op
school en gelukkig maar. Zo krijgen we
toch nog de kans om samen het jaar
goed en gezellig af te sluiten. Het is een
heerlijk gevoel de klassen weer compleet te hebben, de kinderen weer lekker samen te zien leren en spelen op
onze school…laten we hopen dat we
daarmee deze rare en onwennige periode kunnen afsluiten, maar nooit vergeten dat we het samen hebben gedaan!!!
VVTO Engels
Enkele jaren geleden is OBS de Blaak
begonnen met een traject vroeg
vreemdetalenonderwijs, met als doel
om een VVTO-school te worden waarbij
we 15% van ons onderwijs in een
vreemde taal aanbieden. De internatio-

nale standaarden zijn lastig te bereiken
dus het was een pittig traject vol didactiek en taaltrainingen voor het team,

verschillende screenings vanuit Stichting Early Bird en investeringen in Britse
materialen en methodieken, (lees-)boe-

ken en onze inrichting van school.
Het vroeg doorzettingsvermogen, een
professionele werkcultuur en bovenal:

Maak een afspraak voor de Zuid-Oost Zomer Check.
Voor alle automerken! Bel 013 - 46 47 676

Voor
slechts

14,95

Maar ook: ruitensproeiers, ruitenwisserbladen, verlichting, voorruit, uitlaatsysteem,
veren, schokdempers, radiateur, v-snaar en waarschuwingslampjes.

www.zuid-oost.nl
Ringbaan Zuid 301 (schuin tegenover het Willem II stadion), 5025 SZ Tilburg, Tel. 013 - 46 47 676
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ject opgestart om onze leerlingen de komende jaren onvergetelijke Engelse ervaringen aan te bieden.
Many great things to look forward to!

teamwork. But we managed to do so.
As of mid-April 2020, OBS de Blaak is
officially a certified primary school to
teach a foreign language (English) and
its culture, in addition to the regular subjects, from the age of four. This is something we are very proud of and happy to
share with you!
Is dit het dan? No, absolutely not! We
gaan door met het creëren van onze
eigen
Engelse leer- en vaardigheidslijn en we
werken toe naar leerdoelen portfolio’s
en een schoolcultuur waarbij de Engelse taal(vaardigheid) de normaalste
zaak van de wereld wordt. Dit doen we
niet alleen. We werken landelijk samen
met experts en hebben met de universiteit van Tilburg een internationaal pro-

Calandhof 4
5025 DP Tilburg

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl
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Penningmeester Jan Bertens van Stichting Wijkraad de Blaak aan het woord

Als penningmeester van Wijkraad De
Blaak ben ik gevraagd om dit voorwoord
te schrijven. Een belangrijke reden is
dat ik per 1 september aanstaande de
wijk ga verlaten en verhuis naar elders
in de stad. Statutair kan ik niet langer
penningmeester blijven. Daarom wil ik
dit voorwoord gebruiken om mijn ervaringen van de afgelopen jaren met de

lezers van het Wijkblad te delen en gegadigden op te roepen om zich te melden als mijn opvolger binnen de
wijkraad.
Ik ben in 2018 lid geworden van de
Wijkraad. Men was op zoek naar een
penningmeester en ik had kort daarvoor
mijn penningmeesterschap bij Tennisclub De Blaak na 9 jaar beëindigd. Door
een blijvende blessure kon ik niet langer
tennissen en daarmee kwam ik steeds
verder af te staan van de leden van de
vereniging. Voor mij is het een noodzaak goed contact te hebben met leden
om namens hen te kunnen functioneren.
In de wijkraad heb ik mij als lid van het
bestuur beziggehouden met de administratie van de wijkraad en met de financiële aspecten van de genomen en te
nemen besluiten. Ook de verantwoording naar de Gemeente Tilburg, als belangrijkste subsidiënt, en naar de
Bewonersvergadering behoorde tot mijn
taken.
Ik heb met mijn inbreng aan vele activiteiten kunnen bijdragen, zoals de realisatie van de sporttoestellen bij de
speeltuin, de Blaakrun, de wekelijkse

koffie-uurtjes maar vooral aan het jubileumfeest rondom het 40-jarig bestaan
van de wijk. De organisatie hiervan lag
nadrukkelijk bij de daarvoor samengestelde projectgroep maar het financiële
reilen en zeilen rondom dit evenement
vroeg veel aandacht en gaf, mede gelet
op het succes van het evenement, ook
veel voldoening.
Mijn vertrek uit de wijk noodzaakt mij
ook de Wijkraad te verlaten. Voor mij
een duidelijk gegeven. De Wijkraad
moet worden bemenst met mensen uit
de wijk en niet door buitenstaanders
maar ik vind het wel jammer. In de afgelopen jaren heb ik mijn functie als penningmeester en lid van het bestuur met
veel plezier ingevuld.
Ik hoop dat er een of meer lezers zijn
die zich geroepen voelen mijn taak per
1 september aanstaande over te
nemen. Ik zal ze daarbij van harte ondersteunen in de overdracht van werkzaamheden. Aan de Wijkraad en alle
bewoners de oproep om de wijk levendig te houden en het organisatorisch en
creatief talent binnen de wijk optimaal in
te zetten voor de fijne woonomgeving,
die de wijk

Muzikaal open podium in het Sportcafé
Waarom zijn er geen gezellige avonden in De Blaak? is een vraag die regelmatig gesteld wordt o.a. tijdens
bewonersvergaderingen.
De Wijkraad gaat samen met het Sportcafé deze uitdaging aan om als de omstandigheden het mogelijk maken in het
najaar of begin 2021 één of twee avonden te organiseren. Dat lukt niet zonder
uw hulp.

De voorkeur is om het te organiseren
met talenten uit De Blaak. Bespeelt u
een instrument solo of met anderen:
laat het ons weten! Zingt u graag en
wilt u Blaakbewoners mee laten genieten: laat het ons weten!
Heeft u een ander idee: laat het ons
weten!
Reacties naar: ko.schaaders@ziggo.nl
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www.sterrekinderopvang.nl/burgemeester
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.sterrekinderopvang.nl/burgemeester
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Zwerfvuil in de Blaak
Op initiatief van Joost van Dongen en in
samenwerking met de Gemeente Tilburg en de Diamantgroep GroenXtra
zijn er sinds een aantal weken vrijwilligers aan de slag met het verwijderen
van zwerfvuil. Hoe noodzakelijk het
werk is blijkt wel uit de foto. Het resultaat van 2 x 2 uur verzamelen op vrijdagmiddag 8 mei bestaat naast veel
plastic afval, plastic flessen, blikjes etc.
dit keer ook uit een pak met reclamefolders, kabelhaspel, siervelg en een
kunststof krat.
De verwachting is dat er zodra er 15
cent statiegeld komt op kleine plastic
flesjes, dit afval gaat verminderen.

Waarom ook geen statiegeld op blikjes?
De vindplaats van het grove afval, zoals
op de foto, is het bosgebied langs de
Baroniebaan. Je vraagt je af wie dit
doen. Vrijwel zeker ook onze bewoners,
maar tevens uit andere wijken.
In onze gemeente is de afvoer van afval
goed geregeld. Bij de Milieustraat aan
de Albionstraat kun je voor (vrijwel) al je
afval gratis terecht.
Wilt u ook meehelpen met "De Blaak
Extra Schoon" neem dan contact op
met Joost van Dongen,
tel. 06 45 28 11 52, E-mail: jfm.vandongen@kpnmail.nl

Onderstaande foto’s, toegezonden door een buurtbewoner sluiten goed aan bij bovenstaand artikel. Ze zijn gemaakt op 20 april
en 8 mei bij de container op de Weteringlaan nabij de ingang tot de speeltuin. Daar zijn deze containers dus niet voor bedoeld.
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Fietstochten de Blaak
Als gevolg van de corona crisis is het
momenteel helaas onverantwoord en
niet mogelijk om de Blaak fietstochten
te organiseren.
Zodra de beperkende maatregelen zijn
opgeheven en het weer mogelijk is om
op verantwoorde wijze een fietstocht
plus koffiepauze te organiseren volgt
hierover per e-mail bericht.
Als alles meezit kunnen we misschien

het fietsseizoen nog afsluiten met de
laatste twee fietstochten op
dinsdag 1 september en dinsdag 6 oktober.
Tot het zover is, moeten onze fietsliefhebbers dus nog even geduld hebben.
Wij, (de “Routeplanners”) hopen hen
dan gezond en wel te kunnen begroeten.
WvZ

Kunstroute de Blaak 2020
Henk de Beer
Helaas moet ik de Kunstroute 2020 annuleren in verband met de Coronamaat-

regelen die bijeenkomsten verbiedt.
Wellicht zal het in het najaar (oktober)
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nog lukken, maar anders zal het 2021
worden. Het is niet anders.

KVW Vlag

Het is bijna de standaardopening van
een stukje tekst op dit moment: “We
leven in een rare tijd”. Dat is voor
KVW de Blaak niet anders. Dit jaar
zal er zeker iets door ons georganiseerd worden voor de kinderen. Maar
hoe en wat? Dat is nog de vraag.

De verbondenheid die wij bij KVW de
Blaak altijd uitstralen is één van onze
grootste krachten. En juist dat wordt in
deze tijd een stuk moeilijker. Geen tent,
geen kleine duizend kinderen die bij elkaar komen, geen samenzang…
Daarom lijkt het ons een goed idee om
toch voor wat saamhorigheidsgevoel in
de wijk te zorgen.
Wij hebben vanuit KVW de Blaak vlaggen met ons logo laten maken. Onze
droom is dat de straten van de Blaak
straks tijdens de KVW-week allemaal
versierd zijn doordat er bijna deur voor
deur een KVW-vlag uitgestoken is.

Zeker in deze tijd zou dat prachtig zijn,
maar het zou sowieso in de jaren die
nog komen gaan ook heel gaaf zijn als
tijdens de KVW-week de wijk bezaaid is
met vlaggen.
Wil jij ook zo’n vlag? Dat kan! Ze zijn te
koop voor slechts € 15,-.
Op de website www.kvwdeblaak.nl kun
je de vlag bestellen en direct betalen
met iDeal. Wij zorgen er dan voor dat je
de vlag op tijd in huis hebt om hem tijdens de KVW-week te laten wapperen.
Namens iedereen van KVW de Blaak
alvast bedankt!

Volkstuinvereniging De Kaaistoep Tilburg
Volkstuinvereniging De Kaaistoep is gehuisvest aan de oude rielse baan 213
tussen Tilburg en Riel. Het is een vereniging waar gezelligheid hoog in het
vaandel staat.
Op dit moment hebben we nog twee
vrije percelen.
Ieder jaar hebben we een feestmiddag
om de onderlinge band te versterken.

Kortom een oergezellige vereniging die
niet veel kost omdat weinig contributie
geheven wordt.
Bent U nieuwsgierig geworden, iedereen is op zaterdagmorgen welkom om
deze sfeer te proeven.

Voor uitleg kunt u de volgende nummers bellen of mailen.
Piet Bevers 013-4670273,
pibev@home.nl
Ellis Hoogeveen 06-23002002,
ellishoogeveen@hotmail.com

Natuurlijk zijn ook dames welkom in ons
midden.

W j hebben ook mondkapjes non-mediccal.
Wi

Drogisterij de Blaa
ak Amer 9 5032 AZ Tilburg 013-7370194
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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg - tel.: 013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

En dan mag je ineens niet meer
naar school…

lesgeven en er werden bijvoorbeeld
voor de jongste kinderen in unit 2 door
de leerkrachten instructiefilmpjes opgenomen. Hierdoor konden ouders zelf
kiezen wanneer ze met hun kind(eren)
aan het werk gingen én de kinderen
werden er zelfstandiger van. In een digitale lesomgeving stonden de werkbladen en spellen klaar. We zorgden voor
veel afwisseling in de instructiefilmpjes:
een sommendictee, joggend tafels uitrekenen, een stukje uitleg, maar ook verwerking en een spelletje tussendoor.

Wat is er veel gebeurd de afgelopen
weken. Vanaf 16 maart ging onze
school dicht en kwamen alleen kinderen, waarvan ouders in cruciale beroepen werken, naar de noodopvang. Om
voor alle andere kinderen thuisonderwijs te realiseren, heeft ons team er
meteen de schouders eronder gezet en
dit in krap een week goed vorm gegeven.
We misten de kinderen al die tijd heel
erg en het is fijn dat zij inmiddels weer
gewoon naar school kunnen.

We vroegen regelmatig om foto’s zodat
kinderen konden laten zien wat ze hadden gedaan thuis zodat wij hier op konden reageren met een compliment. De
filmpjes hielpen de kinderen om zich
beter te concentreren, het leek namelijk
gewoon op het werken op school. Ze
hoorden hun eigen juf of meester iets
uitleggen en werden af en toe direct
aangesproken in het filmpje. ‘Juf, ik
hoorde mijn naam in een dictee, nu ben
ik beroemd.’

Thuisonderwijs
Alle units gingen aan de slag met online

door alleen met het kind of met groepjes
te videobellen. Het was leuk om eens
achter de voordeur te kijken en andersom natuurlijk ook bij de leerkrachten thuis. Soms kregen we een
rondleiding, werd er voorgelezen of een
spelletje gespeeld met een groepje kinderen. Toch waren we erg blij dat ze
weer naar school mochten want er kan
echt niks op tegen bij elkaar zijn en met
elkaar leren en spelen!

Pleun wint prijs Kids maken de
Blits.
Op vrijdag 8 mei onthulde Pleun (unit
4), samen met 2 andere winnaars, op
De Heuvel de 67 vlaggen van het project ‘Kids maken de Blits’. Kinderen van
groep 7 van basisscholen uit Tilburg en
omgeving werden uitgedaagd om een
mooie tekening te maken over het
thema: ‘internet met pret’. Wat zijn wij
trots op Pleun! De winnaars kregen een
prachtige prijs: een schoolreisje voor de
hele klas!

Naast de instructies zorgden we ervoor
dat we alle kinderen elke week spraken
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APPARTEMENT
TE HUUR
Hugo Verrieststraat Tilburg
Op toplocatie nabij het wandelbos
recent (2020) gerenoveerd
instapklaar 3 kamer appartement
met 2 slaapkamers.
Het appartement van 72 m2 met balkon
op het zuiden en eigen berging is geheel
voorzien van aluminium kozijnen met
dubbelglas.
Het ligt op de 3e etage
(bereikbaar met lift).
Huurprijs is 995,00 p/mnd
(excl. servicekosten 50,00 p/mnd)
Beschikbaar per 1 juli.
Voor meer info bel met 06-24640033
blz 15

wijs: Onderwijs van de toekomst. Er ligt
inmiddels een stevige basis en we zien
dat vanuit eigenaarschap, gepersonaliseerd leren en een rijke, betekenisvolle
leeromgeving de betrokkenheid en motivatie bij onze kinderen in grote mate
toeneemt. Door goed samenwerken,
creatief maar ook kritisch denken, goed
communiceren en denken in mogelijkheden ontwikkelen onze leerlingen veel
vaardigheden die zij kunnen gebruiken
bij hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst.

Nieuwsgierig geworden?
Sporten met juf Fenna
Het is erg belangrijk om in beweging te
blijven! Gym juf Fenna heeft de afgelopen weken samen met collega’s van
Beweegteam Onderwijs van de gemeente Tilburg elke dag een online ‘beweeg challenge’ en ‘de vraag van
vandaag’ gemaakt. Zij heeft daarnaast,
samen met juf Marloes, een onlinesport-bingo georganiseerd. De winnaars

kregen persoonlijk, op gepaste afstand,
een leuk prijsje uitgereikt!
Vanaf 11 mei gymmen de kinderen van
onze school heerlijk buiten op het
schoolplein of op het KVW-veld!

!
!
! in het schooljaar
Wordt uw kind
2020 - 2021 4 jaar?

!
In september 2016
is de Borne gestart
met een vernieuwde vorm van onder-

Vanwege de maatregelen rondom
COVID-19 is het nu helaas niet mogelijk
om u en uw kind onze school in bedrijf
te laten zien. Wilt u meer informatie
over De Borne en betekenisvol onderwijs neem dan contact op dhr. Norman
de Langen.
 013-4675632,  bs.de.borne@xpectprimair.nl ,
of kijk op onze website www.basisschooldeborne.nl .

!
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VLAKBIJ DE BLAAK!

Heeft u co
Heeft
concrete
ncrete b
bouwplannen?
o uw pla nn en? W
Wijij d
denken
enken me
mee
eh
hoe
oe
w
e uw
uw iideeën
deeën iin
np
raktijk ku
u nne n b
rengen.!
we
praktijk
kunnen
brengen.!

!

Met me
Met
meer
er d
dan
an 20 jaar ervaring
aring iin
nh
het
et ve
vervangen
rvangen va
vvan
n
oude
kozijnen
het
bouwen
van
een
complete
o
ude ko
zijnen ttot
ot h
et b
ouwen va
ne
en co
mplete
woning,
staan
wijij u g
graag
bijij
w
oning, st
a an w
raag b

APK-keuring
zonder afspraak
en klaar terwijl u wacht!
Wilt u vr
vrijblijvend
rijblijvend u
uw
w
bouwplannen
l
b
bespreken?
k ?

(de koffie staat klaar)

Neem
N
e em d
dan
an co
contact
ntact o
op
p vi
via
a iinfo@bastianen.nl,
nfo@bastianen.nl, of
of bel
bel o
ons
ns
0 – 51361297 of: 06 – 16474232!
16474232
6474232!
op 06

www.garage-all-in.nl
J. Asselbergsweg 7 013-4600614

!

langskomen
op
afspraak
kan
ook
Meibeek
13,
5032
RJJ T
Tilburg,
langsko
s men o
pa
fspraak ka
no
ok Me
M
ibeek 1
3, 5
032
2R
ilburg, !
of
op
www.bastianen.nl
of o
p de
de website
website w
ww.basttianen.nl !

!
! blz 16

Aanschaf puppy in coronatijd
Joep Voogt,
H.T.C. De Wolf
Er doen fabels de ronde dat u tijdens de
Coronacrisis geen pup zou moeten aanschaffen. Er wordt verondersteld dat je
in deze tijd een pup niet zou kunnen socialiseren omdat bijna niemand met zijn
hond buiten komt. Niets is minder waar.
Want een pup socialiseren houdt echt
niet in deze in aanraking laten komen
met iedere hond die je tegenkomt. Socialiseren houdt net zoals altijd in pups op
een verantwoorde manier in contact
laten komen met honden die u goed
kent. Honden die natuurlijk sociaal dienen te zijn.
Socialiseren is niet een pup in contact
laten komen met iedere hond of mens
die je tegenkomt. Of hem mee naar
puppyparties nemen waar alles is toegestaan zoals ruw spel en tegen mensen opspringen. Op de hondenschool
moet u uw pup niet deel laten nemen
aan puppyspel aan het einde van een
les waarbij ze allemaal vrij mogen rondlopen en elkaar kunnen platwalsen. Dit
is a-socialiseren i.p.v. socialiseren. Hoe
leuk dit allemaal mag lijken, wij krijgen
maar vaak genoeg de vraag om problemen die hier uit voortvloeien op te lossen. Problemen zoals
over-enthousiasme of extreme angst.
Socialiseren is meer dan het ontmoeten
van andere honden en hier gaan veel
puppyeigenaren de fout in. Een pup socialiseren houdt in hem op een veilige,
positieve manier blootstellen aan dingen
zodat hij leert zich comfortabel en zelfverzekerd te voelen in onze maatschappij.
Ik wil veilig en positief extra benadrukken. Een pup in het diepe gooien zonder keus van hemzelf of steun van ons
is geen socialiseren. Ongeremd spel

met ander honden waaraan hij niet kan
ontsnappen en gedwongen ontmoetingen zijn een snelweg naar problemen.
Om zichzelf in veiligheid te brengen
leert hij dat acties zoals wegrennen,
blaffen, uitvallen, grommen en bijten
helpen. Problemen die voortvloeien uit
deze overlevingstechnieken zijn schermutselingen, bijtincidenten met verwondingen en een heel scala aan angstige
en intimiderende honden. Voor sommige honden betekent dit een aanlijnen / muilkorfgebod of in het ergste geval
euthanasie als de hond helemaal niet
meer te handhaven is.
U als eigenaar heeft niet in de laaste
plaats de morele verplichting om uw
pup geborgenheid te geven om te voorkomen dat de pup in moeilijkheden
komt of in gevaarlijke situaties verzeild
raakt. Vergewis u ervan dat de fokker
de pups al op de juiste manier gesocialiseerd heeft. Als u uw pup met acht
weken thuis krijgt ga dan direct overal
met hem naar toe. Wacht niet tot na de
derde enting met hem bloot te stellen
aan de buitenwereld. Zoek een goede
hondenschool uit waar de socialisatie
op de juiste manier begeleid wordt. U
leert uw hond te steunen, de juiste keuzes te laten maken en positieve ervaringen te bekrachtigen. Stop niet met
socialiseren met 16 weken maar ga er
mee door tot ver na de puberteit. Leren
stopt nooit!
Met andere woorden, er is wat socialiseren van een pup betreft niets veranderd t.o.v. voor de crisis. U heeft hier
geen tientallen honden voor nodig.
Schaf gerust een pup aan en geniet met
z’n allen van dit prille geluk en leven.

aan dat alleen gelaten worden de normaalste zaak van de wereld is. Nu iedereen aan huis gekluisterd is heeft de
pup continu mensen om zich heen en
zou het makkelijk vergeten kunnen worden om de pup aan het alleen zijn te
laten wennen. Zonder uw pup op onvoorspelbare tijden even af in zijn/haar
bench, ook als u thuis aanwezig bent.
Doe dit voor kortere en langere periodes en doe gewoon uw dagelijkse bezigheden.
Doe a.u.b. geen impulsaankoop omdat
u nu ruim in uw tijd zit. Als u binnenkort
weer naar uw werk mag dan is de pup
er nog steeds. Er zal dan ook tijd voor
de pup vrijgemaakt moeten worden.
Broodfokkers en puppyhandelaren
spelen handig in op deze crisis. Kortetermijn afspraken en maximaal 15 minuten om een beslissing te nemen over
een aankoop zijn geen uitzondering.
Kopers worden onder druk gezet waardoor er vaak niet de kans is om een
weloverwogen beslissing te nemen over
een pup. Er circuleren op social media
helaas nu nog meer dan voorheen
trieste verhalen over verkeerde aankopen, zieke pups, overleden pups. Vaak
tgv Parvo.
Een weloverwogen keuze is overigens
een keuze om geen pup te kopen bij
een handelaar die een scala aan rassen
(of rasloze pups) verkoopt van dubieuze
afstamming. Voor meer informatie:
https://www.licg.nl/honden/de-aanschafvan-een-hond/#een-betrouwbaar-adres
Heeft u vragen over de opvoeding van
uw pup bel ons gerust, mailen mag ook.
Of kom op cursus.

Extra tip: leer uw pup wel van begin af
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Bestuurder Ingrid van Huijkelom
verlaat Het Laar
Het Laar krijgt een nieuwe bestuurder.
Na bijna negen jaar in Het Laar te hebben gewerkt, neemt de huidige bestuurder, Ingrid van Huijkelom, in de zomer
afscheid. Zij laat een mooie, en in alle
opzichten gezonde, eigentijdse woonzorgorganisatie voor ouderen achter.
Eén van de laatste projecten waaraan
zij werkte is de uitbreiding van Het Laar
met een nieuwe woonzorglocatie die
gepland staat voor 2021.

overleg met de Ondernemingsraad, Bewonersraad en managementteam, ervoor gekozen om, in afwachting van
een definitieve invulling van de bestuursfunctie, Nelleke Vogel als interim
bestuurder aan te stellen. Zij heeft
ruime bestuurlijke ervaring in de ouderenzorg en was recentelijk nog bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland. De

Ingrid heeft samen met de woon- en
zorgteams van Het Laar, waarin vele
betrokken en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers actief zijn, bijgedragen aan wonen en zorg van een
hoog niveau. Begin 2020 kwam er een
nieuwe uitdaging op haar pad, waarna
zij in maart de keuze maakte om de
overstap te maken. Ze wordt bestuurder
van SDW in Roosendaal. De Raad van
Toezicht spreekt haar waardering uit
over de wijze waarop Ingrid van Huijkelom Het Laar heeft gepositioneerd en de
wijze waarop zij haar bestuurlijke rol
heeft vorm gegeven.
Om de continuïteit te waarborgen heeft
de Raad van Toezicht van Het Laar in

blz 18

interim bestuurder start op 25 mei in Het
Laar en krijgt ruimschoots voor het vertrek van Ingrid van Huijkelom een
‘warme overdracht’. Dit maakt een soepele overgang mogelijk. De Raad van
Toezicht van Het Laar is inmiddels gestart met de wervings- en selectieprocedure van de definitief aan te stellen
nieuwe bestuurder.

Fietsen
John Claesen
Soms gaan mijn gedachten terug in de
tijd. Het was een zonnige corona loze
zondagmiddag. “Wat zullen we gaan
doen?” vroeg mijn vrouw. Ik gaf zoals
altijd mijn standaard antwoord: “Geen
idee! Jij soms?” Daar zaten we dan, elkaar aankijkend met dezelfde grote
vraagtekens in onze ogen. Mijn vrouw
wou juist zeggen, jij weet ook nooit iets,
toen de telefoon begon te rinkelen. Het
was de zus van mijn vrouw en ze vroeg
of we zin hadden om met haar en haar
man een eindje te gaan fietsen. Ze zouden er over een minuut of tien zijn. Vlug
maakten wij ons klaar voor de fietstocht.
Mijn vrouw keek me helemaal na of mijn
kleren goed zaten en of al mijn haren
gekamd waren. Binnen tien minuten
zaten wij klaar. Wij zijn mensen van de
tijd. Afspraak is afspraak en daar stonden wij dan met de zonnebril op te
wachten op mijn zwager en zijn vrouw.
Mijn schoonzuster had andere normen.
Zij en mijn zwager arriveerden zonder
blikken of blozen ruim een uurtje later.
Even later fietsten we richting kanaal
om vervolgens langs het water zo snel
mogelijk het eerste rustpunt te nemen.
Café “Neem alle Tijd” was onze eerste
aanleghaven. Letterlijk en figuurlijk want
het keek uit op het water. Een lekkere
Trappist ging er wel al te gulzig in en de
tweede stond alweer op tafel. De ver-

eniging “AA”, de anonieme alcoholisten,
zullen ons wel veroordelen. Drank is
daar de grootste vijand. Maar in de Bijbel staat duidelijk geschreven dat je je
vijand lief moet hebben. Dus mijn zwager en ik proostte nogmaals.
Uiteindelijk namen de vrouwen het initiatief en we fietsten weldra richting de
geplande bestemming. De omgeving
was, als je er oog voor had, prachtig.
De bomen zaten hartstikke onder de
bladeren en de bloemen bloeiden als
gekken. Er loeide een koe en in de
verte zag ik de kerktoren verrijzen die
aan het dorpsplein stond. Misschien al
enkele eeuwen maar daar hadden wij
helemaal geen oog meer voor. Het werd
weer de hoogste tijd om een terras met
een bezoek, en wel die van ons, te vereren. Het zonnetje schijnend op ons
bolletje en de ober bracht al gauw ons
drankje. Lekker onderuitgezakt genoten
we van deze weldaad.
Zoals iedere vrouw het betaamt kregen
ook onze vrouwen honger. Niet veel
later zaten we precies tegenover het
terras binnen bij visrestaurant “Lek me
Visje”. We genoten van de heerlijk dampende vissoep. Ook de gebakken vis
was verrukkelijk. We dronken een droge
witte wijn die de ober ons adviseerde.
Maar aan zulke gelukkige intense momenten komt ook een einde. Tijd om

weer verder te gaan. Dat zoiets niet
vanzelfsprekend van een leien dakje
gaat bemerkte ik pas toen ik opstond en
mijn benen lamlendig aanvoelden. Even
later plantte ik mijn pijnlijke achterste op
mijn fietszadel. Ik hield me groot terwijl
ik mijn fietsgenoten aankeek. Zonder
nog iets te zeggen reden we huiswaarts. Ik durf te verwedden dat ook zij
zich groothielden.

Evenementen op terrein Het Laar
met ondersteunend geluid. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld een circus, sport- of
een foodtruck evenement waar de muziek ondersteunend is aan het evenement. Deze mogelijkheid is per ongeluk
niet opgenomen in de Locatiematrix
2019. Er wordt op dit moment een
Burgemeestersbesluit voorbereid waarmee dit wordt hersteld. Het aantal geluidsdagen voor versterkt geluid op Het
Laar blijft beperkt tot 8 dagen per kalenderjaar. Daarnaast worden 20 dagen
toegestaan waarbij sprake is van ondersteunend geluid. Tegen het Burgemeestersbesluit is geen bezwaar mogelijk. U
kunt als bewoner wel bezwaar maken
tegen afzonderlijke evenementenvergunningen. Vergunningen worden bekend gemaakt via Overheid.nl en de
gemeentelijke media.

Familiekermis
Sinds enkele jaren is de Familiekermis,
vanwege bouwwerkzaamheden bij
Stappegoor, verplaatst naar Het Laar.
Deze kermis kan niet terugkeren naar
Stappegoor. De kans is klein dat voor
dit evenement een alternatieve locatie
gevonden wordt. In 2020 gaat de Familiekermis vanwege de corona-maatregelen niet door. Daarna vindt de
Familiekermis mogelijk weer plaats op
Het Laar. In dat geval worden vooraf
duidelijke afspraken gemaakt om overlast zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met Jet van Baast van de gemeente. Zij is tijdens kantooruren
bereikbaar via telefoonnummer 0651574175 en per e- mail
jet.van.baast@tilburg.nl.
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Nabij de Blaak ligt evenemententerrein
Het Laar. De gemeente beoordeelt of
evenementen plaats mogen vinden
en geeft hiervoor, als dat nodig is, een
evenementenvergunning af. Bij het beoordelen of evenementen zijn toegestaan, gebruikt de gemeente de
Locatiematrix evenementen. De Locatiematrix geeft een overzicht van onder
andere het aantal toegestane evenementen met versterkte muziek in de
stad.
In 2019 is door het gemeentebestuur de
Locatiematrix vastgesteld. Daarin is
voor evenemententerrein Het Laar een
maximum van 8 geluidsdagen opgenomen. Op deze 8 dagen mogen evenementen plaatsvinden die gebruik maken
van versterkt geluid, zoals bijvoorbeeld
een kermis of muziekoptredens. Tot
2019 waren er, naast deze 8 dagen met
versterkt geluid, ook dagen toegestaan
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De notaris in tijden van Corona
Fabiënne Hoppenbrouwers
Het coronavirus maakt iedereen bezorgd. De zorgen lopen uiteen van de
vraag hoe krijgen we de combinatie
thuiswerk en schoolwerk voor elkaar, tot
de zorg om zelf daadwerkelijk ziek te
worden.
Op ons kantoor krijgen we veel telefoontjes van mensen die een testament
willen maken of willen weten of hun testament nog up-to-date is. De notaris
staat op de lijst met vitale beroepen en
kantoren blijven vanzelfsprekend open
om iedereen te helpen. Mensen die behoren tot de risicogroep kunnen meestal
niet naar ons kantoor komen. Ook kunnen wij niet bij hen op huisbezoek. Ook
een bezoek aan een verpleeghuis is op
dit moment niet mogelijk.
Natuurlijk treffen we passende maatregelen om de afspraken zo veel mogelijk
door te laten gaan. Bestaande afspraken voor besprekingen zullen zoveel
mogelijk – in plaats van bij ons op kantoor – telefonisch of via videochat –
plaatsvinden. Voor nieuwe afspraken
proberen we met cliënten af te stemmen
hoe aan deze afspraak gevolg gegeven
zal worden. We merken dat veel mensen de voorkeur hebben om op kantoor
langs te komen voor het bespreken van
hun akten. Helaas kunnen we daar op
dit moment niet altijd in mee gaan. Indien het gaat om een korte bespreking

en/of indien videobellen niet mogelijk is,
maken we een uitzondering en kan de
bespreking eventueel wel op kantoor
plaatsvinden. Uiteraard houden we de
adviezen van het RIVM goed in de
gaten.
Het voorgaande maakt eens te meer
duidelijk hoe belangrijk het is om tijdig
een testament te maken! We drukken
mensen altijd op het hart om het testament te maken in tijden waarin er niets
aan de hand is. Toch zijn we in het notariaat blij dat het parlement inmiddels
heeft ingestemd met een spoedwetsvoorstel over het tekenen van akten.
De wetswijziging maakt het mogelijk om
met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen een akte te tekenen. U
moet dan denken aan een videoverbinding, waarbij notaris en cliënt met elkaar
kunnen spreken en elkaar kunnen zien.
Deze mogelijkheid wordt alleen gebruikt
bij cliënten in risicogroepen en als het
maken van een testament echt niet kan
wachten en alle andere mogelijkheden
om akten te tekenen – zoals een volmacht – zijn uitgeput. In alle andere gevallen zorgen we ervoor dat we met
onze cliënten via telefoon, Skype of besprekingen achter glas alvast zo goed
mogelijk wensen inventariseren en vastleggen in een conceptakte. Het daadwerkelijk ondertekenen van akten vindt

dan plaats op ons kantoor met inachtneming van alle RIVM-maatregelen en volgens het Coronaprotocol dat u op onze
website kunt inzien. Voorafgaand aan
het zetten van de handtekening wordt
de inhoud van de akte telefonisch of via
Skype met u doorgenomen.
Wilt u meer weten over het maken of
aanpassen van een testament? Maak
gerust een afspraak voor een telefonisch intakegesprek of een intakegesprek via Skype. Uiteraard kunt u ook
contact met ons opnemen voor het opstellen van andere akten. Aan de telefoon zullen we dan de mogelijkheden
met u bespreken. We hopen dat u gezond blijft en dat we u snel weer op kantoor mogen ontvangen, maar tot die tijd
zijn we bereikbaar via 013- 532 11 55
en info@notaristilburg.nl.

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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Heel Tilburg aan de ton
De 5e regentonnenactie van stichting
OpGroeneVoet gaat van start. Vanaf
donderdag 29 april worden er weer regentonnen gebracht en geïnstalleerd bij
mensen in de gemeente Tilburg die dat
zelf niet kunnen of er geen tijd voor hebben. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de op dat moment geldende
afstandsregels. De actie ‘Heel Tilburg
aan de ton’ is onderdeel van het project
#1000BlauweTuinen in Tilburg.
Blauwe Tuinen
“Een blauwe tuin is simpelweg een watervriendelijke tuin’ zegt Janneke de
Vries, coördinator van de stichting. ‘Er
zijn inmiddels meer dan 500 regentonnen geïnstalleerd, mét overloopset. Die
kunnen we er, dankzij de gemeente Tilburg, gratis bij leveren en installeren.
We zijn daar ontzettend blij mee, want
meestal komen mensen aan die laatste
stap niet toe, terwijl het heel belangrijk
is zoveel mogelijk gezond regenwater
de grond in te laten lopen in plaats van
in het riool.’
De doelstelling van dit 3-jarige project is
om minimaal 1000 Tilburgse Tuinen een
stap verder te helpen naar een watervriendelijke en dus gezondere tuin. Dat
gebeurt met verschillende acties en
evenementen, maar het leveren en installeren van een regenton wordt ge-

waardeerd als directe hulp. “Bovendien
leren we allerlei leuke mensen kennen
die zich ook bezighouden met het vergroenen of opfleuren van de stad.”
Tilburg aan de ton!
Wat houdt de tonnenactie in? Men kiest
en koopt zelf een ton met accessoires
die het meest past bij eigen tuin en
smaak: Van voormalige wijn- en whiskyvaten en gewone tonnen of juist Tilburgs design. Allen komen via lokale
leveranciers en worden natuurlijk mét
korting aangeboden. De levering en
overloopset zijn gratis en voor een
kleine arbeidsprijs wordt de ton ter
plekke geïnstalleerd. ”Elke tuin bevindt
zich in andere omstandigheden, maar
we hebben inmiddels al van alles meegemaakt. Momenteel houden we natuurlijk ook nog eens extra rekening met
de regels van de overheid met betrekking tot het houden van afstand. Gelukkig kunnen de meeste regentonnen via
een poort, en anders zullen we gereserveerde tonnen later inplannen.” Alle tonnen en bijbehorende informatie staan
op blauwetuinen.nl.
Toffe Tilburgse Tuinen
Op de scoreplattegrond we al meer dan
500 Tilburgse ‘blauwe tuinen’ met verschillende scores. Wanneer je op blau-
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wetuinen.nl je tuinscore berekent, kan je
zien wat je nog kunt doen om een gezondere, blauwe tuin te krijgen. Vanaf
april kunnen tuineigenaren van de
‘Blauwste Tuintjes van Tilburg’ die hun
score met foto geplaatst hebben, zomaar in aanmerking komen voor bijzondere tuinprijzen.
OpGroeneVoet
“Sinds 2014 werken we aan een groener Tilburg door allerlei initiatieven te
ontwikkelen waarbij bewoners zelf kunnen meedoen. Wij wonen ten slotte in
deze stad en willen dat het een gezonde en fijne omgeving is, voor onszelf
en voor onze ouders en kinderen. Veel
bewoners willen wel, maar weten niet
altijd waar en hoe te beginnen of wat
wel of niet mag. Dat hebben we ervaren
met het project ‘de Schonste Strotjes
van Tilburg’: sindsdien is de stad begroeid met zo’n 700 gave geveltuintjes,
zijn er meer boomspiegeltuintjes, tegeltuintjes en fleurige plekjes.”
Het vergroenen van je straat of tuin is
niet alleen heel fijn is voor jezelf en de
buurt, maar het draagt ook bij aan een
gezondere leefomgeving.
Meer informatie over de rest van de
‘groene agenda’ en projecten vind je op
opgroenevoet.nl.

BuitenBeter
Klaas Havenaar
Van de bewonersvergadering van 19 februari kwam ik enthousiast thuis. Twee
initiatieven die daar werden besproken
hadden dat veroorzaakt. De eerste (de
app BuitenBeter) werd door de vertegenwoordiger van de gemeente gepresenteerd als medium om meldingen en
ideeën in te sturen. De reactie en afhandeling kun je daarmee volgen. Thuisgekomen meteen geïnstalleerd en de
verkeerssituatie in de Niers aangekaart.
De al jaren bestaande en groeiende
parkeerproblemen in een melding gezet
en een idee aangekaart voor een mogelijke verlichting. De melding werd al snel
gesloten met de mededeling dat de controle niets had opgeleverd maar zou
worden geïntensiveerd. Op de hoek van
het woonerf Zieversbeek geparkeerde
auto’s belemmeren het uitzicht nog
steeds dagelijks. Moet er misschien
eerst een kind op een fietsje worden
aangereden die van het woonerf afkomt?
Aan beide kanten van de Niers worden
noodgedwongen auto’s geparkeerd, zodanig dat de doorgang net voldoende is
om geen zijspiegel te raken mits je goed
geconcentreerd blijft. Een idee om een

eenrichting circulatie te realiseren werd
teruggelegd met het verzoek om dit met
de hele straat te bespreken en dan nog
eens opnieuw te proberen. Tot zover
mijn enthousiasme over de app.
Het tweede initiatief kwam van Wil de
Laat, die beeldschermen wilde plaatsen
in het winkelcentrum waarop dan lokaal
nieuws en de activiteitenkalender zouden kunnen worden getoond. Dat zou

een mooie aanvulling op de wijkblad activiteiten kunnen vormen. Ik heb dus direct contact gezocht en een domein
(deblaak.online) plus medewerking van
de webredacteur van het Wijkblad aangeboden. Wil vertelde dat het initiatief
bij de Wijkraad in behandeling is. Er is
nog geen witte rook maar ik houd goede
moed en in deze pandemische tijd is het
sowieso BuitenBeter.

U zoekt een
vakkundige

‘Ik wil gewoon
even weten
waar ik aan
toe ben’

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

Duidelijk
k vverhaal
erhaal

STORINGEN I VERLICHTING I METERKASTEN I RENOVATIE I AANBOUW

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

Reest 20 5032 EP Tilburg Telefoon 06 - 20 40 20 71
info@dvangilselectrotechniek.nl www.dvangilselectrotechniek.nl
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De energie coöperatie heeft drie werkgroepen.
Maandag 23 maart jl zou de werkgroep
energietransitie een energiecafé organiseren voor de Blaakbewoners. De doelstelling van deze bijeenkomst was om u
te informeren over de stand van zaken
rond de energietransitie in onze wijk, de
voortgang daarin en de planning daarvan. Daarnaast willen we graag horen
van bewoners wat zij belangrijk vinden
in de plannen die gemeente en provincie aan het maken zijn rondom het klimaatvraagstuk en op welke manier
bewoners invloed willen uitoefenen op
besluiten die genomen gaan worden.
Alles was voorbereid, maar het uitbreken van de coronapandemie maakte dat
dit onmogelijk door kon gaan.
Dat is jammer, want de ontwikkelingen
staan niet stil. Er is daarover veel te vertellen en de besluitvorming rond de
warmtetransitie en de verduurzaming
van onze energievoorziening gaat voorlopig gewoon door in het beoogde
tempo.

In deze uitgave van het wijkblad willen
we u toch informeren over wat er in
grote lijnen gaande is, en u verwijzen
naar plaatsen waar meer en actuele informatie kan worden gevonden.
Website energie coöperatie
Onze website is de afgelopen weken
helemaal vernieuwd. Neem er eens een
kijkje: https://energiedeblaak.nl
Via de website informeren wij u over actuele ontwikkelingen, u kunt er contact
maken met de energie coöperatie of
uzelf aanmelden als lid.
Regionale energiestrategie (RES)
Nederland is opgedeeld in regio’s. Elke
regio heeft een opdracht gekregen om
in de eigen regio een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken.
Concrete plannen daarvoor moeten binnenkort worden opgeleverd. Een concept plan van onze regio (de regio Hart
van Brabant) is vrijwel gereed ( zie:
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/duurzaam/regionale-energie-en-klimaatstrat
egie). Neem eens een kijkje op deze
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site en klik vandaar uit vooral eens door
naar de Regionale Klimaat en Energie
Strategie.
Bestuursleden van de energie coöperatie zijn betrokken bij het tot stand komen
van dit regioplan, zijn dus goed op de
hoogte van de inhoud maar hebben er
geen echte invloed op gehad.
Het plan dat er nu ligt voorziet o.a. in de
komst in onze regio van 30 tot 50
(extra) windmolens, 450ha zonnevelden
(dat is zo’n 650 voetbalvelden) of een
combinatie daarvan. Dat moet dan vóór
2030 zijn gerealiseerd, en in totaal moeten deze projecten jaarlijks 450 miljoen
kWh opleveren.
De energie coöperatie beraadt zich over
wat zij van dit plan vindt, of en hoe zij
aan de realisatie van projecten in onze
nabije omgeving actief wil meewerken
en welke rol zij wil vervullen om de
Blaak

Het Eten Is Klaar .com
De smaakmakers van the Wasted Chef
Dit jaar hebben we al meer in onze tuin
gezeten dan het hele vorige jaar bij elkaar. Dat heeft meerdere redenen. Één
daarvan is het mooie weer. Uiteraard!
Maar dat was vorig jaar ook niet slecht
kan ik me herinneren. Toen zaten we
met Pasen immers bijna twee weken op
een camping. Dat is ook de tweede
reden dat we meer tijd doorbrengen in
onze tuin. De coronamaatregelen dwingen ons om thuis te blijven. Campings
zijn gesloten, festivals afgelast en zelfs
etentjes met vrienden gingen niet door.
Wat wel mag is een barbecue in eigen
tuin. Inmiddels hebben we er een aantal
gehad. De ene keer wat uitgebreider, de
andere keer wat eenvoudiger. Soms
met veel voorbereiding, soms met wat
minder.
Na een dag (thuis)werken heb ik niet altijd zin om nog veel voorbereidingen te
doen. Meestal zijn het dan hamburgers,
speklappen en worstjes en een enkele
kant-en-klaar-saus. Eigenlijk wel jammer want iets meer aandacht maakt het
zoveel gezelliger en specialer.

Dat vindt ook Lucas Smits. Al enkele
jaren actief onder de naam The Wasted
Chef. Daar ken ik hem al enige tijd van
en ik mocht inmiddels een aantal keer
van zijn kookkunsten genieten. Lucas
stelde een aantal producten samen die
zeer geschikt zijn voor de barbecue,
maar zeker ook gebruikt kunnen worden
in de keuken.

een goede barbecuesaus te maken. Natuurlijk kan je dat de avond van te voren
doen. Je kan ook de Smokey BBQ
Sauce van The Wasted Chef gebruiken.
Maak er zelf nog een eenvoudige knoflooksaus bij en iedereen is tevreden.

Onze barbecue begon, in dit jaargetijde
nog vroeg in de avond in een heerlijk
zonnetje op ons terras achter in de tuin.
Biertje, wijntje, stokbroodje. Dat stokbrood gaat prima met wat goede olijfolie
en wat zeezout. The Wasted Chef
maakte daarvoor een heerlijke Herbal
Oil met onder andere knoflook en tijm
en een prima daarbij passende mix
‘Herbal Salt’ met onder andere zeezout,
venkelzaad en rozemarijn. Zo wordt het
doorspreken van de dag wel heel aangenaam.

De smaakmakers van The Wasted Chef
zijn online verkrijgbaar in zijn webwinkel, Thewastedchef.nl.
Ook zijn ze verkrijgbaar bij Ollie’s
Brandstore, Tuinstraat 106 in Tilburg.
Daar kan je dan ook meteen een bijpassend biertje van LaTrappe of een flesje
rood (negroamaro) of wit (chardonnay)
van Domaine Tilburg meenemen.

Het werd een heerlijk avondje. Net iets
specialer dan onze fastfoodbarbecue.

Behalve voor de barbecue kan je de
smaakmakers van The Wasted Chef
ookgewoon in de keuken gebruiken.

Voor mijn barbecue gebruikte ik de Mediterranean Dry Rub van The Wasted
Chef. Mijn hamburgers, die ik eenvoudig zelf maakte van half-om-half gehakt,
deden me toch een beetje terugdenken
aan onze vakanties in Frankrijk en Italië.
Voordeel van de rub is, behalve dat wij
hem allemaal erg lekker vinden, dat er
geen toevoegingen in zitten zoals in de
meeste op grote schaal gemaakte
mixen wel het geval is. Zeker een aanrader!
Een barbecue is natuurlijk niet compleet
zonder barbecuesaus. Uit ervaring weet
ik dat het nog best een werkje is om

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
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Wat aten we vroeger in Tilburg?
Een oproep op de Facebookpagina ‘Alle
Tilburgse herinneringen in een groep!’
leverde meer dan 20 pagina’s op met
herinneringen aan wat we vroeger in Tilburg (of Brabant) aten. Ongetwijfeld zullen ook niet-Tilburgers veel herkennen.
Dat het geen Gouden eeuw was bleek
ook wel. Juist de eenvoud van de gerechten vonden we blijkbaar zo heerlijk.
Of we nu nog zo graag hersens, niertjes, lever of gortepap zouden eten
vraag ik me ten zeerste af.
Ik begin met een gebruik dat voor mij
één van mijn eerste herinneringen is
aan mijn schoonfamilie. Daar was het
zondag soepdag, zoals overigens in half
Tilburg als ik de reacties moet geloven.

Of er verschillende soepen op tafel kwamen herinner ik me niet meer. Ik weet
enkel nog de groentesoep. Zowel de
soepballen als het soepvlees werden
bewaard tot het laatst en vervolgens gemengd met piccalilly. Of, zoals Dorine
met zilveruitjes, augurken en mosterd of
mayonaise. Soms ging er ook nog beschuit doorheen.
Ook veel gedeeld: De Tilburgse ‘gebakjes’: Mariekoekjes met boter en chocoladehagel, een boterham met speculaas
of peperkoek en wat te denken van
twee droge biscuitjes met boter en suiker ertussen. Allemaal met de q van
quukske.
En dan lijkt het of in Tilburg iedereen
wel luie wijven pap (of ouwe wijven pap,
in de herinnering van sommige) at.
Warme melk met beschuit of oud brood,
wat suiker en eventueel wat kaneel. Ingrid maakte er een ‘luxere’ versie van:
In een schaal beschuit in de melk brokkelen totdat deze wat dikker werd, beschuit eroverheen kruimelen met wat
suiker en klontjes roomboter en vervolgens even in de oven zetten.
Een andere manier om oud brood op te
maken (Tilburgers waren zuinig én arm)
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waren wentelteefjes. Deze eerste blog
over Tilburg eindig ik dan ook met het
recept zoals ik tegenwoordig wentelteefjes maak.
Wentelteefjes
Ingrediënten:
4 eieren;
zakje vanillesuiker:
2 el suiker:
16 sneetjes wit casinobrood:
extra (poeder-)suiker en kaneel.
Bereiding:
Klop in een grote kom de eieren los met
de melk, de vanillesuiker en de gewone
suiker. Ontkorst het casinobrood en laat
ze kort weken in het eimengsel. Neem
de sneetjes uit het beslag en houd ze
opgestapeld apart op een bord tot je ze
gaat bakken. Bak de wentelteefjes op
middelhoog vuur in hete boter snel aan
beide kanten bruin en gaar. Lekker met
(poeder-)suiker en kaneel.
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H
Hygiënereg
gels voor iedereen
Alleenn wanneer iedereeen zich aan de maatregelen houdt,
houdt,
zetten we samen een stap vooruit.

• Was je handen in ieder geval
voor je naar buiten gaat, als je
thuiss komt,
komt na het snuiten van

Was vaak je
j handen.

• Waas je handen 20 secoonden
lang met water en zeepp.
Droog ze daarna goedd.
d

je neuus, voor het eten, en nadat
je naar de wc bent geweest.

• Gooi de zakdoekjes weeg
na gebruik.
g

Hoest en n
nies in de
binnenkan
nt van je
elleboog.

Geebruik papieren
zakdoekjes om je
neeus te snuiten.

• Behalve bij mensen uitt je gezin
of huishouden.

.

Schud geen handen.

• Waas na het snuiten alttijd
je handen.

Ho
oud 1,5 meter
afsstand.

• Door twee armlengtess afstand
te houden is de kans kleiner dat
mensen elkaar besmett
tten.

Voor m
meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
j
eid.nl/coronavirus
/
of bel 0800-1351
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Steven Brunswijk steunt WeCareNL:

Nu al €30.000,- opgehaald voor de horeca
TILBURG – Presentator en cabaretier
Steven Brunswijk is sinds deze week
ook één van de ambassadeurs van WeCareNL dat cadeaubonnen voor de horeca uitdeelt aan zorgpersoneel. Het
idee is simpel: iedereen die de helden
van de zorg wil bedanken voor het
harde werk tijdens deze crisis, kan een
bedrag doneren. WeCareNL koopt daarvan cadeaubonnen bij horeca in een
regio naar keuze. Als de omstandigheden het weer toelaten kunnen zorgmedewerkers de waardering direct
verzilveren met een heerlijke avond uit
met vrienden, partner of gezin. Een belangrijke steun in de rug voor twee sectoren: met een donatie wordt het
zorgpersoneel bedankt én de horeca
ondersteund. Tot juni kunnen Nederlanders hun waardering concreet maken
door te doneren via www.wecarenl.nl.

geen interviews, niks. Maakt niet uit, gewoon een klein beetje doneren.”
WeCareNL heeft inmiddels de eerste
€30.000 opgehaald. Dat zijn 1.200 bonnen van €25! Een gedeelte van deze
bonnen werden eerder deze maand al
uitgereikt aan zorgmedewerkers door
de andere ambassadeur van WeCareNL: Robèrt van Beckhoven.
Over WeCareNL
WeCareNL is ontstaan in Tilburg, de
stad van de eerste coronabesmetting op
Nederlandse grondgebied, gelegen in
Noord-Brabant, de provincie die relatief
gezien het zwaarst te lijden heeft onder
de uitbraak. Vanuit de stad ontstond bij

Steven twijfelde geen seconde toen hij
hiervoor werd gevraagd. Op Instagram
roept hij in onvervalst Tilburgs iedereen
op WeCareNL te ondersteunen: “Hedde
gij ’n bietje geld over, gaat voor jou alles
gewoon door? Hedde gij gewoon werk
en een fatsoenlijk inkomen? Mooi! Stort
wat! Bij men is ’t geld ook opgedroogd,
geen show, geen televisie, himmel niks,
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verschillende individuen grote behoefte
om iets terug te kunnen doen voor de
samenleving; richting de zorgmedewerkers van wie elke dag het uiterste wordt
gevraagd, maar ook richting de horeca
van wie de inkomsten compleet zijn stilgevallen. “En juist de horeca biedt ons
straks een plek waar we weer samen
kunnen komen als alle maatregelen
achter de rug zijn”, aldus initiatiefnemer
Jordy Sweep. Hij hoopt dat ook andere
steden in Nederland zullen volgen:
“Met de steun uit de rest van het land
kunnen we niet alleen in Tilburg maar in
heel Nederland zorg- en horecapersoneel een hart onder de riem steken.”

Coronatijd
René Meesters
is één van mijn favoriete bezigheden,
het zoeken van campings op mogelijke
tussen- en eindbestemmingen volledig
stil gevallen. Jammer hoor. Keken we
vroeger vooruit naar de weersvoorspellingen nu volgen we de aantallen opnames op de intensive care, de lockdown
maatregelen en de aantallen sterfgevallen, in binnen- én in buitenland.
Tussendoor wandelen we zo nu en dan
wat in de omgeving. Mooie gebieden
die we misschien te weinig waarderen:
De Oisterwijkse bossen en vennen, de
Regte Heide, De Loonse en Drunense
Duinen, Huis Ter Heide, Stadsbos013.

Eind februari zaten we met vrienden gezellig te borrelen toen plots al onze telefoons een pushbericht ontvingen. De
eerste coronabesmetting in Nederland
was een feit. Hier in Tilburg nog wel!
Alle app-groepen gingen volledig los.
Binnen een half uur waren er tientallen
grappen en was er een nieuwe versie
van Guus Meeuwis’ Brabant: ‘En dan
denk ik aan Brabant, want dat gaat zo
dicht’.
Ook in ons gezelschap konden we er
nog geintjes over maken. ‘Zet mij maar
in quarantaine, lijkt me heerlijk om drie
weken niets te doen’. In gedachten zag
ik me al op de bank liggen. Lekker zappen van voetbal via wielrennen naar
tennis en Formule 1.
Hoe anders blijkt de werkelijkheid te
zijn. Op 16 maart sloten de scholen, inmiddels zitten kinderen een maand
thuis. Mijn moeder in het verzorgingshuis kan al weken niet meer van haar
appartement. Dat op de bank liggen en
zappen is er niet bij. Alle sportevenementen zijn afgelast of verschoven.
Theatervoorstellingen waar we naar toe
zouden gaan zijn afgelast. In maart zouden we een weekendje zijn weggegaan
naar het Mullerthal in Luxemburg. Met
Pasen zou de caravan uit de stalling
komen. Het weer is er naar. Er blijkt
geen lol aan te zijn, aan zo’n quarantaine. Wat een foute inschatting was
dàt. Inmiddels gaan we er bovendien
van uit dat zo goed als het hele gezin
Corona heeft doorgemaakt. De één wat
heftiger dan de ander. Gelukkig geen
ziekenhuisopnames.

Wat overeind blijft is gezelligheid binnen
het gezin, we maken er wat van. We
barbecueën, kijken tv, hebben Tiktok
ontdekt en brengen tijd door in onze
tuin. Uithuiswonende dochters komen
zo nu en dan wel langs. Blijven mee
eten en soms zelfs slapen. Gezellig. Er
staan nog meer vakanties gepland.
Daar begin ik me wel wat zorgen om te
maken. Hemelvaart en Pinksteren zijn
met een caravan vaak heerlijke weekenden. Sinds vorig jaar vieren we onze
zomervakantie twee keer. In juni en in
september. Zou juni haalbaar zijn? Desnoods in eigen land, waar eigenlijk Denemarken, Schotland of Bretagne het
doel zijn? Voorlopig durf ik nog geen
reisplanning te maken en eerlijk gezegd

Onze agenda was ieder weekend vol
gepland. Vooral met uitjes en etentjes
met vrienden en familie. Die zelfde
agenda is in ieder geval voor de rest
van april helemaal leeg gemaakt. Tijd
dus om zelf nieuwe recepten uit te proberen en kookboeken te lezen.
Bovendien stappen we van de winterkost af om over te gaan op lichtere
voorjaarsmaaltijden. Gisterenavond de
eerste asperges van het jaar! Heerlijk!
Gewoon klassiek met ham, ei en botersaus.
Ik schrijf dit blog in mijn tuin. Twee
Turkse tortels pikken het gestrooide
zaad op. Een boomklever hangt ondersteboven aan een pinda-netje en een
koppel pimpelmezen is begonnen aan
hun nest in ons vogelkastje. Geluk zit
tegenwoordig in kleine dingen.

Disclaimer: Dit artikel is geschreven op 13 april. Inmiddels is er wat meer duidelijk over het Coronavirus en vakanties en zoals
het er naar uitziet kunnen we deze zomer toch nog van een vakantie in het buitenland genieten.
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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
:
: 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
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

4634819
4673174
5900011
5900280
4671959
5359545
06-53794800
4686279
8899086

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

