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Voorwoord
Voor de meesten onder ons zal de vakantie er weer op zitten. Zelf mag ik nog een paar weekjes naar een warmer oord. Uiteraard in de hoop dat het daar code geel blijft. De voortekenen zijn gelukkig goed. De tijd waarin we leven is nog steeds bijzonder,
maar heel langzaam hopen we het normale leven weer wat op te kunnen pakken. Voorlopig nog met de nodige voorzichtigheid,
voor jezelf, maar zeker ook voor anderen.
Even dacht ik ook dat het nog iets goeds op zou leveren. Bijvoorbeeld dat we af zouden zijn van de muntjes voor in onze winkelwagen. Zo nu en dan rijd ik naar de Delhaize in Ravels. Ook daar zijn muntjes niet nodig. Iedereen heeft de discipline om zijn
winkelwagen netjes terug te brengen. In de Blaak hebben we daar blijkbaar de druk voor nodig om ons, overigens waardeloze
muntje terug te krijgen. Zit er geen muntje van ons zelf in, dan is het blijkbaar niet nodig het karretje even terug te brengen naar
de plek waar het hoort. Inmiddels zijn de muntjes weer terug helaas.
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Adverteren
Ga voor de tarieven en aanmelden
naar www.deblaak.nl onder tabblad
adverteren. Voor vragen kunt u mailen naar advertentie@deblaak.nl of
bellen naar 013-4634819.

Met vereende krachten: organiseer jij de derde Blaak run?
Heb jij interesse?
De vraag is (en blijft): wie werpt zich op
als (mede-)organisator van de derde
Blaak run? Heb je interesse? Stuur een
mail naar info@blaakrun.nl of spreek
een van de kerngroepleden aan.
Dat het evenement niet meer in 2020
gehouden kan worden, is evident. Het
voorjaar van 2021 is een optie, het najaar van 2021 ook. Dat is iets voor latere zorg. Kom op wijkbewoners, laat
van je horen, zodat we het succesvolle
sport-/wijkevenement kunnen voortzetten!

In januari las je hier in het wijkblad de oproep: Organiseer
jij de 3e editie van de Blaak run? Dat leverde helaas geen
nieuw organiserend comité op. Maar… de situatie is nu
een stuk rooskleuriger en dus volgt nog één keer een oproep.
In het vorige bericht was te lezen dat de organisatie van de
eerste twee edities (2018 en 2019) het stokje overdraagt aan
andere wijkbewoners. Dat geldt nog steeds, al is de situatie nu
anders dan in januari.

Hulp van sportdocenten basisscholen
Een eventuele derde editie zou dit jaar door de coronamaatregelen sowieso niet door zijn gegaan. Maar dat is niet de voornaamste verandering in de situatie. Drie sportdocenten van de
scholen De Borne, De Blaak en Christoffel hebben aangeboden mee te willen helpen bij de organisatie van een derde
Blaak run. Zij willen samen met wijkbewoners hun schouders
zetten onder de organisatie.
Een mooie kans voor een vervolg van het hardloopevenement
waar ongeveer duizend (voornamelijk Blaakse) loopliefhebbers op af kwamen. Vanuit de oude kerngroep (Eefje, Betty,
Youri en Marc) willen we ook ons steentje blijven bijdragen (al
is het op een lager pitje). Dat maakt dat er al wat krachten gebundeld zijn, maar nog niet voldoende.
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MS collecteweek (16-21 november 2020):
collectanten gezocht in TILBURG!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt
de landelijke huis-aan-huiscollecte
van het Nationaal MS Fonds plaats.
We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente TILBURG. Help jij
ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte
onder jonge mensen. Het is een ziekte
van het centrale zenuwstelsel. Doordat
er iets mis is in het afweersysteem,
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen niet
(goed) door, waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden. In Ne-

derland hebben 17.000 mensen MS en
elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen
bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal
MS Fonds investeert de opbrengst uit
de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft

grote impact, ook op het Nationaal MS
Fonds. Door de maatregelen hebben
we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten.
Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS
staat helaas niet stil. Onderzoek naar
MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor
onderzoek naar MS. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar twee uur van je
tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Carnaval in Kruikenstad zal anders zijn, maar wordt zeker gevierd
TILBURG – Het zal een ander carnavalsseizoen worden dan voorgaande
jaren. Maar carnaval in Kruikenstad (Tilburg) gaat altijd door. Er wordt per evenement bekeken wat de mogelijkheden
zijn binnen de geldende maatregelen,
maar de basis zal bestaan uit livestreams.
Veilig en verantwoord
De vele vrijwilligers van Carnavalsstichting Tilburg zijn dit jaar al op tijd gestart
met de voorbereidingen. “We kunnen
niet in de toekomst kijken, maar we willen wel scenario’s klaar hebben liggen
om voorbereid te zijn” zegt Patrick
Dewez, voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg. Een streep door carnaval
2021 is geen optie. “We zijn er van
overtuigd dat carnaval ook op een vei-

lige en verantwoorde manier gevierd
kan worden” aldus Dewez.
Elf-Elf
De officiële start van het nieuwe carnavalsseizoen, Elf-Elf, zal via een livestream uitgezonden worden vanuit
Poppodium 013 in samenwerking met
Stichting KruikenTv. Als de huidige
maatregelen niet verscherpt worden,
kunnen er ook een beperkt aantal personen op locatie aanwezig zijn. De ElfElf viering zal zoals altijd in het teken
staan van de bekendmaking van de
Prins van Kruikenstad.
Kèk mar wègge sjouwt
Het motto van carnaval 2021 is ‘Kèk
mar wègge sjouwt’. Wat neer komt op:
kijk maar wat je doet, geniet van het
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leven en doe vooral wat je denkt dat je
moet doen. Carnavalsstichting Tilburg
roept alle Kruiken en Kruikinnen wel op
om de maatregelen omtrent corona in
acht te nemen. “Samen zijn we groenoranje en zorgen we voor een veilige
carnaval” voegt Dewez toe.

De Stadsgidserij verzorgt in september een mooie wandeling op inschrijving. Ingeval u niet over
internet beschikt kunt u zich ook telefonisch aanmelden via het secretariaat van de Stadsgidserij: 06
48262711.

De Coronacrisis speelt nog steeds
een belangrijke rol in onze wandeling. Onze maximale groepsgrootte
is voor dit moment 12 pers. We
respecteren de 1,5 meter en ingeval
van verkoudheidsklachten verzoeken we u om niet mee te wandelen.
Als nodig en mogelijk worden extra
wandelingen ingezet. Deelname is
alleen mogelijk na inschrijving.

Een toppertje in Tilburg. Immens
populair. Een plek waar ontwikkelingen zich in een sneltreinvaart opvolgen. We bezoeken in deze
wandeling de huiskamer van Tilburg
“de LocHal”. We bezoeken ook andere gebouwen en werpen een blik
op de maquette van dit gebied. De
start van de wandeling is op het
Burgemeester Stekelenburgplein.
Kosten € 4,00 p.p.

Zondag 26 september 13.00 uur.
Spoorzonewandeling. Inschrijven
via Schrijver@stadsgidserij.nl

Tilburg: de schôônste stad van ‘t laand???
Lang, te lang geleden, had Tilburg dit
imago. Sinds ik samen met zeven andere bewoners het zwerfafval in onze
wijk opruim, weet ik dat het imago een
flinke deuk heeft opgelopen.
Wat we zoal opruimen is schrikbarend.
Naast het vele plastic, blikjes en flesjes
een greep uit het assortiment van de afgelopen week: nog een bruikbare steekwagen, magnetron en kabelhaspel.
Je vraagt je af; wie doen dat en
waarom?

en matrassen worden gedumpt bij ondergrondse vuilcontainers op het Burg.
v.d. Mortelplein. Huisvuil dat wordt neergezet bij containers in de Sinopelstraat;
deze zijn hiervoor niet geschikt zijn.

In onze stad is het afvalbeleid goed geregeld. Per huisgezin zijn er over het algemeen twee of drie afvalcontainers
voor het globaal sorteren van het huishoudelijk afval. In de wijken staan containers voor glas, plastic en kleding.
Op de Milieustraat kun je gratis, gesorteerd je spullen in containers kwijt.
Al deze voorzieningen laten onverlet dat
veel vuil in de natuur terecht komt bv. in
de greppel op de Reeshofdijk. Meubels

• ga samen met buurtbewoners een
paar uur per week zwerfafval opruimen.
De Gemeente zorgt voor afvalgrijpers,
zakkenringen en gele afvalzakken;

Aan de Gemeente ligt het niet. Het ligt
aan de mentaliteit van een beperkt aantal bewoners. Deze verkeerde mentaliteit is moeilijk te doorbreken.
Wat wel te doen:

• zorg voor informatie op scholen en
jongerengroepen en zorg voor een constante mediacampagne met foto's en de
specifieke plaats van de vervuiling;
• breid het aantal handhavers uit en
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zorg voor een betere controle door
handhavers buiten de reguliere werktijden;
• vermeld in de media waar en voor
welk bedrag de boetes zijn opgelegd;
• stimuleer het gebruik van de Buiten
Beter app.
Laten we er met z’n allen voor zorgen
dat we over enige tijd met trots kunnen
zeggen:
TILBURG IS WEER DE SCHÔÔNSTE
STAD VAN ‘T LAAND
Ko Schaaders

Geachte bewoner,
In verband met werkzaamheden van Enexis (aanleg van een gasleiding) is de Vaartlaan t.h.v. het Roerpad tussen 28 en 30 september afgesloten. Voor doorgaand verkeer zal een omleidingsroute worden aangegeven. Meer informatie kunt u vinden op de
site www.tilburg.nl in het vakje wegwerkzaamheden.
Gemeente Tilburg

KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons
Algemene informatie
Helaas is door het plotseling overlijden
van de penningmeester in het bestuur
een vacature ontstaan. Het is van belang dat deze op korte termijn weer
wordt ingevuld. Mooi zou zijn als een
jeugdige senior, die op het maatschappelijk vlak actief wil blijven middels een
zinvolle tijdsbesteding, dit op zich zou
willen nemen en het bestuur zo komt
versterken.
KBO Petrus en Paulus omvat kortweg
de wijken Zorgvlied en de Blaak en organiseert o.m. wijkgerichte activiteiten,
met als doel de contacten tussen de senioren in de wijk te bevorderen.
Als lid van KBO P&P (€ 23.= per jaar) is
men automatisch ook lid van KBO-Brabant, een belangrijke sociaal/maatschappelijke ouderen organisatie met
125.000 leden. Belangrijk omdat de
leden gebruik kunnen maken van info
en ondersteuning, b.v. bij problemen
met de WMO-zorg. Via publicaties in
het blad “Ons” (KBO magazine voor senioren) wordt u hierover maandelijks
geïnformeerd.
Evenzo kunnen leden zonder kosten
een beroep doen op de Juridische Helpdesk. Bezwaren en klachten op velerlei
gebied kunnen, vaak met een informa-

tief e-mailtje, vrijwel altijd zonder juridische taal of poespas succesvol worden
opgelost. Actueel is b.v. hulp bij het bezwaar maken bij de RABObank tegen
het (tijdelijk) discutabel stopzetten van
de rentevergoeding over de ledencertificaten.
Ook landelijk worden (steeds vaker) de
belangen van de senioren (50+ en
ouder) behartigd en wordt alles gedaan
om hun (pensioen)rechten te beschermen. De behandeling van de bodemprocedure die KBO-Brabant met de
Stichting PensioenBehoud in september
2019 tegen de Nederlandse Staat heeft
aangespannen wegens het strijdig met
de EU regels al jaren toepassen van
een niet reële rekenrente, vindt mogelijk
plaats tussen oktober en februari.
Voorts heeft KBO-Brabant de Minister
tevergeefs gewezen op het ontbreken
van indexatie en inhaalindexatie in het
nieuwe pensioenakkoord, waardoor de
koopkrachtdaling van de huidige gepensioneerden nog verder zal oplopen.
(Noot: dit houdt in dat bij invoering van
het nieuwe pensioen in 2027 nog
slechts ong. 2/3 aan koopkrachtwaarde
over is van hun oorspronkelijk waardevast pensioen. Waarvan acte!) KBOBrabant acht dit onacceptabel en gaat
met gelijkgestemde organisaties dit on-
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recht in het nieuwe pensioenakkoord juridisch bestrijden.
Bron: ”ONS”
(KBO magazine voor senioren)
WvZ
Informatie bij:
Hans van Roosmalen
tel. 06-30972121
e-mail: kbopenp@gmail.com
Berry Wagener
tel: 013-4673537
e-mail: gbwagener@ziggo.nl
Voor september is de volgende activiteit
gepland:
dinsdag 29 september,
de uitgestelde Algemene Ledenvergadering.
Hiervoor wordt nog een geschikte locatie gezocht. (Dit dus onder voorbehoud
en met inachtneming van de beperkende maatregelen.)
Voorlopig zijn er nog geen activiteiten
voor oktober en november gepland.

obs de Blaak

Start nieuwe schooljaar
Op maandag 24 augustus is het het
nieuwe schooljaar op OBS de Blaak gestart en we gaan er met z’n allen een
SPEKtaculair jaar van maken!!!
De start was in ieder geval veelbelovend met alle klassen samen op het
schoolplein om daarna met een lekker
stukje spek in de klas het schooljaar officieel te openen. Alle juffen en meneren
waren blij om alle kinderen en hun ouders weer te zien en we gaan er samen
dan ook weer een heel gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

wordt er hard gewerkt om er iets heel
moois van te maken. Met veel trots zullen we u in het volgende wijkblad wat
meer vertellen én laten zien…wordt dus
vervolgd!

Afscheid groep 8
Aan het begin van een nieuw schooljaar
is het ook mooi om terug te kijken naar
het einde van het vorige schooljaar.
Vanwege het coronavirus hebben onze

Nieuwbouw
U ziet hier een tweetal foto’s van onze
ingrijpende verbouwing. Zoals u kunt
zien zijn we nog niet helemaal klaar en
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leerlingen uit groep 8 een heel vreemd
afscheid van hun basisschool. We konden niet op kamp en ook door de musical kon een grote streep. Dat hebben
we allemaal heel erg jammer gevonden
en dan drukken we ons nog voorzichtig
uit!
Toch kijken wij terug op een heel erg
geslaagde eindweek, waarin we samen
met de ouders van onze twee groepen
8 een heleboel moois hebben weten te
organiseren. Dan denken we niet alleen
aan een heuse sportdag in de gymzaal
en op het schoolplein met bmx-fietsjes
springkussens, maar ook een paar
grappige speurtochten – natuurlijk in de
regen, een geweldig mooi afscheidsboek als herinnering om later nog eens
in te bladeren en als klap op de vuurpijl
de vertoning van de helemaal door onszelf gemaakte eindfilm en een spetterend eindfeest. Fijn dat we toch met
elkaar, ondanks alles, heel veel mooie
en tastbare herinneringen hebben
weten te maken…

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

Prachtige make-over aula en
lokalen Unit 1 & Unit 2
In de zomervakantie heeft de benedenverdieping van onze school een totale
make-over gekregen. De aula, alle
thuisgroeplokalen van unit 1 en unit 2
en de gangen hebben we aangepast
aan onze visie. We zijn nu nog beter in
staat om goed aan te sluiten bij de behoeften van de kinderen en hierdoor
kunnen zij nog beter werken aan de ontwikkeling van hun talenten.
De aula is het centrale plein geworden
waaraan de diversen ‘huizen’ van unit 1
en 2 grenzen. Zo vindt u in unit 1 het
Bouwhuis, het Verhalenhuis, het Kunsthuis en het Vormenhuis. In unit 2 vindt u
het Atelier, het Onderzoekshuis, het Biologiehuis en het Contructiehuis.
Het centrale plein heet vanaf nu de
‘Ontdektuin’ met daarin o.a. de Blokjeskuil, de Huiskamer, de nieuwe bibliotheek, het theater, het restaurant en de
winkel.

Kinderen kunnen nu heerlijk lezen
onder de grote boom, optredens verzorgen in het theater en boodschappen
doen in de winkel (met een echte kassa,
winkelwagen etc.) Bij de keuken is een
restaurant zodat daar met de kinderen
gekookt én gegeten kan worden. In de
Huiskamer kunnen kinderen zich even
heerlijk terugtrekken als daar behoefte
aan is.
We zouden graag onze deuren wagenwijd open zetten, zodat iedereen kan
komen kijken, maar dat is vanwege de
huidige corona maatregelen helaas niet
mogelijk. Om u een indruk te geven van
de metamorfose die onze benedenverdieping heeft ondergaan in de vakantie
hierbij een fotocollage. Op onze website
www.basisschooldeborne.nl wordt binnenkort een link geplaatst naar de inspiratiefilm waarin we u de nieuwbouw
laten zien.
U kunt zich vast het enthousiasme voorstellen waarmee de kinderen op de eerste dag van dit schooljaar de school
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binnenkwamen en daar van de ene verbazing in de andere vielen. Wij vinden
het heerlijk om alle kinderen na een
lange, zonnige vakantie weer allemaal
in de school te hebben en te zien dat zij
in deze prachtige leeromgeving nog
beter kunnen spelen, groeien en zich
verder ontwikkelen.
Volgend jaar gaan we de lokalen en de
gang van unit 3 op eenzelfde wijze aanpassen aan onze visie.

Wordt uw kind in het schooljaar
2020 - 2021 4 jaar?
In september 2016 is de Borne gestart
met een vernieuwde vorm van onderwijs: Onderwijs van de toekomst. Er ligt
inmiddels een stevige basis en we zien
dat vanuit eigenaarschap, gepersonaliseerd leren en een rijke, betekenisvolle
leeromgeving de betrokkenheid en motivatie bij onze kinderen in grote mate
toeneemt. Door goed samenwerken,
creatief maar ook kritisch denken, goed
communiceren en denken in mogelijkheden ontwikkelen onze leerlingen veel

vaardigheden die zij kunnen gebruiken
bij hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u meer informatie over De Borne en
betekenisvol onderwijs neem dan contact op onze directeur, dhr. Norman de
Langen, om een afspraak te maken (na
schooltijd) voor een kennismaking en
rondleiding door onze school.
telefoon: 013 - 4675632,
email: bs.de.borne@xpectprimair.nl ,
of kijk op onze website www.basisschooldeborne.nl .
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Penningmeester Rita Kalb-Nideröst van
Stichting Wijkraad de Blaak aan het
woord

De zomer van 2020 loopt ten einde. Hopelijk heeft iedereen, ondanks de beperkingen door het Coronavirus, kunnen
genieten van de vakantieperiode. Normaal gesproken pakt iedereen in deze
tijd van het jaar zijn vertrouwde ritme
weer op, maar helaas zal dat dit jaar anders zijn. De impact op de samenleving
door Corona is voorlopig nog zichtbaar

en voelbaar.
De voorgeschreven maatregelen vergen
een lange adem voor jong en oud. Het
samenzijn en verbonden voelen met
wijkbewoners door bijeenkomsten en
activiteiten is slechts in beperkte mate
mogelijk. De Wijkraad zoekt naar alternatieven om ook in deze ‘nieuwe wereld’ bij te blijven dragen aan een
leefbare samenleving – in maatschappelijk, cultureel en (re)creatief opzicht –
binnen de wijk. Ideeën hiervoor zijn altijd welkom en kunt u mailen naar secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.
Gelukkig zijn een aantal activiteiten binnen de wijk wel weer opgestart, zoals
de koffiemomenten voor senioren en de
buurtpreventie. Ook het KVW heeft,
weliswaar in aangepaste vorm, doorgang kunnen vinden. Vele kinderen
hebben in uitstekende weersomstandigheden verspreid over de gehele wijk genoten van sport en spel. Geweldig om
te zien dat de organisatie zo’n geslaagde week heeft neergezet.
Ik ben zelf halverwege juli als penningmeester toegetreden tot het bestuur van
Stichting Wijkraad de Blaak. Voormalig
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penningmeester Jan Bertens is afgetreden omdat hij is verhuisd naar een woning buiten de wijk. Wij zijn Jan
dankbaar voor zijn inzet de afgelopen
jaren.
Sinds 2012 woon ik met mijn echtgenoot en twee zoontjes in de Blaak. De
saamhorigheid die ik tijdens het jubileumjaar 2019 heb ervaren, maakte grote
indruk op mij. Ik besefte weer dat een
fijne leefomgeving door verbondenheid
tussen bewoners niet vanzelfsprekend
is. Vrijwilligers zijn nodig om hieraan bij
te dragen. Daarom heb ik besloten om
de rol als penningmeester in de wijkraad op mij te nemen. Deze rol past gezien mijn jarenlange financiële
achtergrond goed bij me en nu de twee
kinderen iets zelfstandiger zijn, heb ik
wat meer ruimte voor nieuwe bezigheden. Ik hoop in mijn rol veel voor de wijk
te kunnen betekenen en kijk ernaar uit
te horen wat er leeft in de Blaak.
Tot slot wens ik iedereen fijne herfstmaanden toe en vooral een goede gezondheid!
Mede namens de Wijkraad
Rita Kalb-Nideröst

Geen Blaak fietstochten meer dit seizoen
Helaas is de besmetting met het Coronavirus de laatste tijd weer toegenomen
en zijn er inmiddels weer nieuwe beperkende maatregelen en waarschuwingen
van kracht.
Na aanvankelijk optimisme over het in
september en oktober nog kunnen organiseren van de laatste 2 fietstochten is,
gezien de nog steeds onzekere situatie,
in gezamenlijk overleg het zekere voor
het onzekere genomen en door de
“Routeplanners” besloten om ook deze
fietstochten niet te organiseren.
Zelfs weer starten in april 2021 is nog

onzeker en kan alleen als de omstandigheden v.w.b. het besmettingsgevaar
sterk zijn verbeterd.
Wandelen
Zoals het er nu uitziet, gaan in november de wandelingen wel door. (Dit uiteraard onder voorbehoud en met
inachtneming van de beperkende maatregelen.)
Voor de wandelliefhebbers staan gedurende de komende wintermaanden 5
wandelingen op het programma, t.w. op
dinsdag 3 november, 1 december, 5 ja-

nuari, 2 februari en 2 maart.
De wandelingen in de omgeving van de
Blaak zijn ca. 6 km en starten om 09:30
uur bij de Hofstede. Na ong. 5 kwartier
zijn we weer terug bij de Hofstede, waar
de wandeling kan worden afgesloten
met koffie. (In de Hofstede wordt rekening gehouden met gepaste afstand
tussen de gasten.)
Bij te slechte weersomstandigheden zal
de wandeling 1 week worden uitgesteld.
Info: wim vanzijl@telfort.nl of (013)
4674603.
Wim van Zijl

Klankbordgroep Huisvesting arbeidsmigranten
dr. Hub van Doorneweg
Donderdag 9 juli 2020
1. Opening
Er wordt een verslag gemaakt van de
bijeenkomst, deze zal na afloop met de
klankbordgroep worden gedeeld.
2. Voorstelrondje
Manoe Ruhe is in januari begonnen als
vervangster van Abdelkader Barkane.
Ze gaat per 18 juli met zwangerschaps-

verlof, Mia Verhoef zal haar tijdelijk vervangen. Merel Makhija blijft betrokken
bij het project.
Natascha Verhaaren is de vervanger
van Remmert Slagter als nieuwe omgevingsmanager.
3.Terugkoppeling
Een half jaar geleden heeft de laatste
klankbordgroep plaatsgevonden. Er
wordt een overzicht gegeven van de fasering zoals deze destijds beoogd was.
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Voor de eerste fase is in november een
vergunning ingediend, maar deze is recentelijk ingetrokken. Dit betekent dat
dit gebouw niet meer gebruikt gaat worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar de functie van
kantoorpand blijft behouden. Deze wijzigingen zijn weergegeven in het overzicht op de volgende bladzijde.:
De aantallen die worden opgenomen in
de aanvraag omgevingsvergunning zul-

len maximaal zijn. In de praktijk zullen
deze aantallen wat lager liggen. Tijdens
de drukke periodes, bijvoorbeeld feestdagen, kunnen de maximale aantallen
eventueel wel behaald worden.
4. Stand van zaken ontwikkeling
Wijziging in de fasering heeft als gevolg
dat er één gebouw vervalt (namelijk nr.
81-89) en er in het proces ook wat vertraging is opgelopen. In totaal betekent
dit een afname van ca. 80 arbeidsmigranten. HUB 1 zal volledig gebruikt
worden als kantoorpand.

Het andere bestaande pand zal wel getransformeerd worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De
verhouding tussen één- en tweepersoonskamers zal waarschijnlijk ongeveer 50%-50% worden.
Er zijn tot dusver weinig Coronaklachten
op de huisvestingslocaties van E&A,
dus er wordt nog geen noodzaak gezien
om over te stappen op enkel eenpersoonskamers. De voorziening is nu helemaal conform de regels, mochten hier
wijzigingen in komen, zullen daar gepaste maatregelen voor getroffen worden.
In de huidige schetsen wordt per verdieping gewerkt met vier kwadranten. Binnen een kwadrant worden
voorzieningen met elkaar gedeeld. De
kwadranten kunnen onderling van elkaar afgesloten worden.
Op het lege perceel zal een permanent
gebouw worden geplaatst om meer
kwaliteit en een beter aanzien te kunnen bewerkstelligen. Wel zullen er maar
tijdelijk arbeidsmigranten gehuisvest
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worden, daarna zal de bestemming terugvallen naar kantoren. Er moet nog
gekeken worden naar de precieze invulling van de binnenplaats.
5. Vooruitblik & proces
De omgeving zal worden geïnformeerd
over de wijziging middels een bewonersbrief die deze week nog verstuurd
wordt.
De aanvraag voor de dr. Hub van Doorneweg 91-95 wordt binnenkort ingediend. Mocht u hierover berichten willen
ontvangen, kunt u zicht aanmelden via
overheid.nl.
Coronaprotocol wordt te allen tijde gehandhaafd, vooralsnog is Polen een
groen land en kunnen arbeidsmigranten
hierheen komen.
6. Rondvraag
Er wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd o.l.v. vitaal Vossenberg om de
verkeersveiligheid bij de dr. Hub van
Doorneweg in beeld te brengen.

Voor alle
inwoners in
de gemeente
Tilburg

Gratis
en anoniem

Waar
en wanneer
het jou
uitkomt

Ook via
de app
beschikbaar

Zelf aan de slag
Ga naar www.evie.nl
www.evie.nl

Evie is de online hulp voor jou,
je buren, ouders, kinderen en vrienden.
Oftewel: Evie is er voor iedereen.

Kies de online
ne zelfhulp die bij
jou past.
Volg de online
onlin
ne zelfhulp altijd en
overal in je eigen tempo.

Evie helpt bij
Gezonder leven

Mindfulness

Betrokken omgeving

Grenzen aangeven

Ontspannen

Dagboeken

Je persoonlijke route

Pak somberheid aan

Dankbaarheid

Je probleem in kaart

Zelfbeeld

Fluitend naar je werk

Je sociale cirkel

p je
j slecht?
Slaap

Meld je aan en maak een profiel
ratis en kan anoniem.
aan. Dit is gratis

Slaap je slecht? Kun je niet goed ontspannen? Of kun je hulp gebruiken om
gezonder te gaan leven of eten? Dan kan Evie je helpen. Evie geeft je meer kennis over
een specifiek onderwerp en daagt je uit hier iets mee te doen.

Beter slapen

Wil je beter omgaan
met stress?

Vind de informatie
rmatie en de door jou
pdrachten altijd terug
ingevulde opdrachten
in je account.
accoun
nt.

Wil je gezonder
leven?

Wil je leren om jouw
grenzen aan te geven?

j niet lekker
Zit je
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Praat je toch
h graag met een
hulpverlenerr? Twijfel dan niet,
hulpverlener?
en geef dit aan bij jouw huisarts.

Evie maakt
kt gebruik van de
programmatuur
programm
matuur van Minddistrict.

www.evie.nl
www.evie.nl
evie nl

www.evie.nl
Gezond eten

Meer bewegen
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Lustrum editie van Appèl Galeries in het Werkwarenhuis
Opening op donderdag 10 & vrijdag 11
september om 15.00 uur op uitnodiging
en vanaf zaterdag 12 september (tevens monumentendag) vrij entree.
Op 10 en 11 september 2020 opent om
15.00 uur de eerste lustrumeditie van
Appèl Galeries.
Tot en met 27 september 2020 komen 6
galeries uit het zuiden van het land opnieuw samen voor één grote presentatie
in het Werkwarenhuis van Social Label
aan de Tramkade in ’s-Hertogenbosch
(om de hoek bij Willem Twee en Verkadefabriek).
Op de ruime 1e etage van deze oude
veevoederfabriek tonen Jan van Hoof
Galerie, Luycks Gallery, Galerie Nasty
Alice, Galerie Wilms, Galerie Marzee,
Contempo en Salon een bijzondere selectie van schilderijen, foto’s, sieraden
en beelden van de door hen vertegenwoordigde kunstenaars.
De deelnemende kunstenaars zijn, o.a.
Nicolas Dings, Marjolein Mandersloot,
Han van de Wetering, Jan Ros, Casper
Verborg en Han Klinkhamer maar ook
aankomend talent uit de Brabantse talenthub ‘Jump!’ zoals Guido van Amels-

foort, sieraden van Annelies Planteijdt
en Tribal art.
Door de kunstwerken te plaatsen in
deze ongebruikelijke locatie, ontstaat er
ruimte om het werk opnieuw te ervaren
los van de esthetiek van de ‘witte doos’.
Door de kunstenaar en de galeriehouder uit hun natuurlijke habitat te halen,
ontstaat er een open, uitnodigende en
ongedwongen atmosfeer. Zonder de
hectiek van een beurs is er alle gelegenheid om langduriger te kijken en
meer het gesprek aan te gaan. De presentatie gaat gepaard met een aantrekkelijk nevenprogramma van
rondleidingen, kunstenaarsgesprekken
en lezingen.
Appèl Galeries is een samenwerking
van galeries uit het zuiden met die beoogt met haar kunstenaars te zoeken
naar andere presentatievormen.
Het Werkwarenhuis is de thuishaven en
de winkel van Social Label, gecombineerd met restaurant/café/club ‘Van
Aken’.
Social Label staat voor kwalitatief hoogwaardig design van ontwerpers als Piet
Hein Eek, Kiki van Eijk, Marc Mulders,
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Borre Akkersdijk en Joost van Bleiswijk,
toegespitst op gespecialiseerde werkplaatsen voor makers met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Het eetcafé en terras van Van Aken completeren deze
aangename en ongedwongen plek.
Appèl Galeries is gratis toegankelijk.
Geopend van 12 t/m 27 september,
2020, elke woensdag, donderdag, vrijdag , zaterdag en zondag van 12.00 uur
tot zeker 18.00 uur.

De vijfenzestigplusser op vakantie
John Claesen
Helaas, mijn vakantie zit er weer op.
Met de hulp van zon, smeerseltjes en
via opofferingen als helse hoofdpijn,
pijnlijke schouderbladen en slierten van
vervellingen, heb ik, en velen onder
ons, dan toch op de onbedekte plekken
een bruin kleurtje verdiend. Ik ben dan
ook met onfrisse tegenzin, maar met
een verblindend wit overhemd met korte
mouwen, weer naar mijn werkplek gefietst.
Het is onvermijdelijk dat mijn gedachten
tijdens het werk weer even teruggaan
naar die heerlijke weken. Want al kom
je op elk strand waar ook ter wereld, je
komt vervelende bekenden en uiteraard
de Albert Heijntassen overal tegen. Ondanks deze hindernissen probeer je de
dagelijkse sleur toch even te vergeten
en alleen te doen waar je zin in hebt.
Over strand gesproken. Weet u dat er
met de hulp van een donkere zonnebril
en spiedend vanuit de ooghoeken veel
te genieten valt? Je ziet badgasten die
in de gaten krijgen dat het lijnenspel van
hun figuur flink afwijkt van de illusie die
zij hadden tijdens het kopen van het
badpak.
Je ziet de 65-plusser sportief met opge-

rolde broekspijpen, dunne beentjes met
een te grote witte buik erboven, het dun
behaarde hoofd bedekt met een mal geruit hoedje, een eindje van vrouwlief af,
zijn ogen spiedend achter zijn zonnebril,
genietend van het uitzicht.
Oma, ook 65 jaar jong, heeft de rok
hoog weggestopt in haar, niet nader te
omschrijven, underwear en staat tot de
knieën, samen met haar kleinkinderen,
pootjebadend in het water. Plots wordt
oma gepasseerd door een topless, superslanke, godin.De geringschattende
blik die beiden elkaar toewerpen, geeft
aan dat het hier duidelijk sprake is van
een ontmoeting tussen twee planeten.
Alweer vanuit de ooghoeken achter de
donkere bril, zie je een vrouw met een
handdoek om van kleding wisselen op
een manier dat het halve strand, en
zeker de oudgedienden, er intens van
genieten.
Een eindje verder, vlak bij de vloedlijn
zie je opa (door oma en kleinkind meer
of min gedwongen) zwoegen aan zandkastelen. Wanneer de goede man zich
even tijd gunt om het zweet van zijn tomaatkleurige kop te vegen, merkt hij
pas dat het joch kasteel en opa al ver-
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geten is en verderop bezig is een
enorme kwal te begraven. Beledigd en
met een laatste weemoedige blik op zijn
half voltooide kunstwerk sloft hij terug
naar zijn ruststoel. De kleine wordt even
later teruggepakt door het beloofde ijsje
even uit te stellen, daarmee demonstrerend dat opa, al is hij 65 jaar, zelf ook
een groot kind is.
Er is nog heel veer meer te beleven aan
het strand, maar wanneer u ook een
donkere bril bezit en u kijkt ook geraffineerd vanuit de ooghoeken....dan kunt
u het ook allemaal zelf glimlachend en
genietend bekijken.

Gratis je verkeerskennis opfrissen?
Gratis je verkeerskennis opfrissen?
Veilig Verkeer Nederland organiseert
gratis opfriscursussen in de gemeente
Tilburg
We willen allemaal zo lang mogelijk
onze eigen boodschappen blijven doen.
Makkelijk een bezoekje brengen aan
een vriend of familielid. Zolang je dit
kunt blijven doen, behoud je je vrijheid.
Maar je wordt wat ouder en het verkeer
vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je
dan dat je zo lang mogelijk mobiel blijft?
Iedereen die zich dat weleens afvraagt
kan meedoen met de Opfriscursus van
Veilig Verkeer Nederland. In opdracht
van de gemeente Tilburg en in samenwerking met de seniorenverenigingen
organiseren we dit najaar een aantal
opfriscursussen verkeerskennis voor de
ervaren automobilist. Helemaal gratis,
op een locatie in de buurt en ook nog
eens gezellig.
Waarom een opfriscursus nuttig is?
“Natuurlijk fiets je al je hele leven en
heb je waarschijnlijk al jaren je rijbewijs.
Meer dan genoeg ervaring dus.” zegt
Sanne Beemster, projectleider van Vei-

lig Verkeer Nederland in Noord-Brabant.
“Toch ben je, als je wat ouder wordt,
een stuk kwetsbaarder in het verkeer
dan bv. een 20-jarige. Als er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak ernstiger.
Maar je wilt wel blijven fietsen en autorijden. Daarvoor kan onze opfriscursus
helpen: je verkeerskennis wordt weer
even bijgespijkerd en je krijgt praktische
adviezen van onze instructeur.”
Wat gaan we doen?
Je kunt meedoen met een opfriscursus
waar je verkeerskennis wordt bijgespijkerd. Onze instructeur geeft uitleg over
oude en nieuwe verkeersregels, -situaties en -borden.
Doe mee met de gratis VVN Opfriscursus!
We organiseren onderstaande cursussen (je wordt beide dagen verwacht):
Dinsdag 22 en 29 september 2020 9.15 – 11.30 in Tilburg Zuid A
Woensdag 7 en 14 oktober 2020 13.15 – 15.30 in Tilburg West
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Donderdag 8 en 15 oktober 2020 9.15 – 11.30 in Tilburg Reeshof
Vrijdag 13 en 20 november 2020 9.15 – 11.30 in Tilburg Noord B
Donderdag 19 en 26 november 2020 13.15 – 15.30 in Berkel-Enschot
Maandag 23 en 30 november 2020 19.15 – 21.30 in Tilburg Zuid B
Ben je ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Tilburg? Dan kun je je tot één
week voor aanvang van de cursus aanmelden op www.vvn.nl/opfriscursustilburg of tijdens kantooruren bellen met
088-5248850.
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door
kan gaan door aangescherpte RIVM
richtlijnen kunnen we je een online versie aanbieden)
Je ontvangt een week voor aanvang
van de cursus een bevestigingsmail met
de locatiegegevens.

Omgaan met ruw spel
Joep Voogt,
H.T.C. De Wolf
Is uw hond erg enthousiast als het op
spel aankomt, raakt hij te opgewonden?
Krijgt u blauwe plekken, bulten of blijft
hij aan het bijten? Is het goed bedoeld
maar wordt het te veel? Dan wordt het
tijd om dit ruwe spel eens onder de loep
te nemen en met kalmte te benaderen.
Het is nuttiger om de spelvorm aan te
sporen dat u voor ogen heeft dan uw
hond te straffen en hem weg te duwen
voor het ruwe spel.
Ruw spel kan al ontstaan bij pups die te
weinig zelfcontrole hebben of bijgebracht is of bij oudere honden (denk
aan rescuehonden) die nooit hebben
geleerd rustig van menselijk contact te
genieten. Als er gespeeld gaat worden
dan dient een hond (pup) ook te leren
dat er een einde aan het spel verbonden is. De les die ze dan leren is hoe
normaal om te gaan met mensen en dat
(puppy)bijten, hangen en trekken aan
kleding, haren, etc., niet tot de normale
omgang met mensen behoort. Sommige
honden raken overenthousiast bij het
begroeten van mensen omdat het begroeten niet goed aangeleerd is.
Zorg voor een goede basis:
 Maak een lijstje met situaties waarin
de hond slecht te hanteren is.
 Maak een huisregel dat de hond alleen maar begroet wordt als hij zit.
 Veiligheid voorop: als uw hond
agressief gedrag vertoont dan altijd een
gediplomeerde gedragstherapeut raadplegen.
Vaak wordt het advies gegeven om het
ongewenste gedrag te negeren en te
wachten tot de hond kalmeert. Dat kan
in sommige gevallen werken maar het
risico op frustratie en toename van het
gedrag is groot (uitdovingscurve). Het
gewenste gedrag dat de hond op een

gegeven moment vertoont zal beloond
moeten worden om het gewenste resultaat te kunnen verkrijgen.
Vier pootjes op de grond is de gouden regel: Honden behoren dit te leren
als ze iets willen. Dit weten ze niet van
zichzelf. Dat zullen wij ze moeten leren.
 Kies de positie die voor de hond het
makkelijkst is: zit, lig of sta.
 Doe dit weg van alle opwinding.
Vraag uw hond een bepaalde positie in
te nemen en beloon dit met een smakelijke beloning. Ga voor een snelle respons en maak het leuk.
 Bouw de opwinding, de prikkels, geleidelijk op. Begin met samen met uw
hond door de kamer te bewegen en
plotseling bijv. het commando (cue) zit
te geven. Beloon uw hond wanneer hij
kalmeert en doet wat u vraagt.
 Verhoog de activiteit met het voornoemde lijstje in gedachte. Ga hier ook
weer uit van de minst stimulerende situatie. Stel dat uw hond helemaal hyper
wordt van een hoge stem begin dan met
een lagere stem.
 Elke keer dat u iets doet wat uw
hond aanmoedigt om enthousiast te
worden dan hem weer herinneren aan
wat u van hem verwacht.
 Stop niet abrupt met een oefening
maar bouw deze langzaam af zodat uw
hond niet uit frustratie weer te opgewonden raakt.
Spelregels:
 Gebruik nooit een speeltje dat zo
klein is dat uw hond makkelijk uw hand
er bij kan pakken. Pak desnoods een
oud, groot knuffelbeest om samen mee
te spelen zodat u uw hand er in kunt
verbergen. Niet geven om zelfstandig
mee te spelen.
Handen en kleding zijn altijd taboe om

in te bijten.
 Als uw hond een voorwerp niet makkelijk afgeeft gebruik dan niet iets waar
u hem niet mee alleen kunt laten zonder
toezicht.
 Als de situatie bij punt twee zich
voordoet kunt u de hond leren het
speelgoed af te geven voor een heel
lekkere beloning.
 Herhaal dit laatste erg vaak zodat het
voor de hond leuk wordt.
 Liever dan een pup te negeren bij
ruw gedrag kunt u hem ook leren te
gaan zitten voordat hij contact met u
krijgt. Zo leert hij dat terugtrekken juist
contact oplevert. Wegduwen is negatieve aandacht en houdt het gedrag in
stand. En uw pup leert op deze manier
zelfcontrole die uit hemzelf komt in
plaats van dat deze opgelegd wordt.
Troubleshooting:
 Als uw hond ondanks alle inspanningen verwondingen blijft veroorzaken,
schakel dan professionele hulp in.
 Houd de trainingssessies kort.
 Gebruik indien nodig in huis traphekjes of houd de hond in huis aangelijnd
zodat hij niet tegen mensen kan opspringen.
 Als uw hond een ongewenste, vastgeroeste gewoonte heeft blijf dan kalm.
Uw hond heeft zich een gewoonte aangeleerd die voor hem werkt en het heeft
tijd nodig om die gewoonte te doorbreken en te vervangen door een nieuwe,
wenselijke gewoonte. “Quick fixes” werken niet of maar tijdelijk waardoor uw
hond weer snel terug zal vallen in zijn
oude gewoonte.
Indien u hulp nodig heeft bij het ombuigen van ongewenst naar gewenst gedrag van uw hond, neem dan gerust
contact met ons op.

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 - 19.45 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 - 09.45 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.
Momenteel is er voor Hit en Boksfit een wachtlijst.
Het sportseizoen 2020 – 2021 staat
voor de deur en we weten nog niet hoelang deze deur open blijft staan. We
gaan van het beste uit.
Wanneer kunnen we weer in de
sporthal en in the Rise gaan sporten?
Vanaf de laatste week van augustus
kan er weer gestart worden met alle onderdelen. Voor alle details van het rooster zie daarvoor de website
www.svdeblaak.nl bij rooster 20202021.
De gemeente heeft ons (d.d. 5-8) toestemming gegeven om weer te mogen
sporten in onze hal. We kun-nen direct
gebruik maken van de kleedkamer en
douches. De gemeente heeft aangegeven dat de klimaat-beheersing in de hal
op orde is.
Onze adviezen zijn:
- Ga in kleine groepjes de kleedkamer
in en zorg zelf voor een soepele doorstroming.
- Ontsmet de sportballen na de speelavond.
- Probeer tijdens rustmomenten op de
bank enige afstand in acht te houden.
- Denk niet alleen aan jezelf en bedenk
wel dat het gros van onze leden in een
risicogroep zit.

- In de the Rise wordt 1,5 meter in acht
genomen, dit is in de ruimte al uitgezet.
- Alle attributen in the Rise worden elke
dag gereinigd.
- Reinig je handen bij zowel de aanvang
van de les als bij vertrek.
Praktische zaken zoals de gemeente
ze voorschrijft:
ꞏ Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
ꞏ Kleed zoveel mogelijk thuis om.
ꞏ Kom niet eerder dan 5 minuten voor
de sportactiviteit binnen bij de sportaccom-modatie.
ꞏ Bij de entree van de sportaccommodatie staan desinfectiemiddelen.
ꞏ De gebruiker is zelf verantwoordelijk
voor desinfectie van gebruikte materialen. De accommodatie levert de
schoonmaakmiddelen, de beheerder
ondersteunt de ge-bruiker bij de
schoonmaak. Het desinfecteren vindt
plaats in de gehuurde tijd.
ꞏ Indien de accommodatie aansluitend
is verhuurd aan verschillende groepen/personen; neem de 1,5 meter afstand in acht.
ꞏ Waar mogelijk zijn looproutes in de accommodatie aangebracht, om kruising
van verkeer zoveel mogelijk te voorkomen.
ꞏ De kleedkamers, douches en kluisjes
zijn geopend (de kleedkamers zijn door
max. 8 volwassenen tegelijk te gebrui-
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ken, kinderen niet mee gerekend).
ꞏ Toiletten zijn geopend. Verzoek is om
zoveel mogelijk vooraf en na afloop
thuis te gaan.
ꞏDe gebruiker dient een 'Corona-verantwoordelijke' als centraal aanspreekpunt
aan te stellen, die het protocol en de
landelijke richtlijnen opvolgt en trainers
en bege-leiders hiervan op de hoogte
stelt.
ꞏ Iedereen mag onder begeleiding van
bevoegde trainers en vrijwilligers van de
ver-eniging deelnemen aan sportactiviteiten. Tijdens de activiteit mogen zij
zonder be-perkingen sporten.
ꞏ Tribunes mogen uitsluitend voor wedstrijden worden gebruikt als de gebruiker een ‘steward’ aanstelt, die het
maximum aantal bezoekers en het gebruik van de aan-gewezen zitplaatsen
controleert. Dit verschilt per accommodatie.
ꞏ Alle gemeentelijke accommodaties beschikken over een mechanische ventilatie. In de accommodatie wordt
maximaal geventileerd. Indien men
extra wil ventileren kan men waar mogelijk ramen openen. Vraag de beheerder om je hierbij te assis-teren.
ꞏ De horeca bij de sportaccommodaties
is geopend. Je dient vooraf te reserveren of inschrijven aan de bar bij het betreden van de horeca. M.u.v. horeca
T-Kwadraat, daar is de horeca nog tijdelijk gesloten.

ꞏ Graag willen we u wijzen op het protocol van uw sportbond, daarin staat aangege-ven welke maatregelen u als
vereniging dient op te volgen.
Wat te doen met teveel berekende
lidmaatschapskosten?
Bijna alle leden krijgen restitutie op de
komende seizoencontributie, behalve
de leden van bootcamp omdat deze het
seizoen eerder hebben kunnen afmaken. De restitutie als korting op de volgende seizoenbijdrage ziet er als volgt
uit:
- Volleyballeden, zaalvoetbal en badmintonleden krijgen €36 korting;
- Keepfit krijgt een korting van € 49;
- Pilatus krijgt € 23 korting.
40 jarig jubileum sv de Blaak
We hebben besloten om het 40 jarig jubileum sv de Blaak niet te vieren gezien
alle risico’s die Covid 19 met zich meebrengt.
Algemene ledenvergadering 22-92020 in the Rise
De algemene ledenvergadering zal dit
keer gehouden worden in het restaurant
van the Rise dat overigens door Prins
Heerlijk wordt geëxploiteerd. Op deze
avond zal een hapje en een drankje
aanwezig zijn om het 40 jarig jubileum
niet geheel ongemerkt voorbij te laten

gaan. De agenda voor deze avond zal
ruim vooraf naar de leden verzonden
worden.
Een van de vaste agendapunten is uiteraard het vaststellen van de komende
contributie. We kunnen nu al aangeven
dat deze vergelijkbaar is met het seizoen 2019-2020. De contributie zal
eerst vastgesteld worden in de ALV
voordat we over kunnen gaan tot het
innen. (Normaal is de vaststelling van
de contributie aan het einde van het
voorgaande seizoen al bekend, maar dit
seizoen even niet, dus vandaar een latere inningsdatum).
Bestuursfuncties vacant
Voor het komende seizoen zijn we naarstig opzoek naar nieuwe bestuursleden:
- Bestuurslid damesgym wordt keepfit:
Marianne v.d. Bogaard blijft coördinator
voor het onderdeel keepfit.
- Bestuurslid individuele sporten: voor
de nieuwe sporten in the Rise heeft zich
inmiddels iemand gemeld.
- Secretaris: Gerard van Schooten zal
na 33 jaar deze functie neerleggen en
ook hier zoeken we een nieuw bestuurslid voor.
- Bestuurslid zaalvoetbal: Deze functie
is al enige tijd niet ingevuld en ook hiervoor zoeken we een actief lid.

We gaan dit seizoen starten met verschillende sportonderdelen in the
Rise.
Maandag van 19:00 -19:45 HIIT en van
20:00 tot 21:00 Yoga.
Woensdag van 10:00 -11:00 Pilates.
Vrijdag van 9:00 -9:45 Boksfit en van
10:00 – 11:00 Yoga.
Daarnaast kan men tijdens deze uren
de fitness volgen. De onderdelen Pilates en bootcamp zijn inmiddels vol.
Omdat deze onderdelen door maximaal
12 personen gevolgd kunnen worden,
zijn de kosten uiteraard ook hoger dan
de sporten die in de hal gegeven worden. Omgerekend kom je uit op een bedrag van € 6,50 per training. Voor deze
proefperiode (tot 1 december) wordt
een bedrag van € 75,-- in rekening gebracht.
Wil je er meer over weten, kom dan op
30 augustus tussen 10:30 en 12:00 uur
naar de informatiedag in the Rise. De
proefperiode in the Rise loopt tot 1 december. Daarna gaan we kijken of de
sportonderdelen een vaste waarde
gaan krijgen binnen de sportvereniging.

Nieuws van T.C. De Blaak
Na de Algemene Leden Vergadering
van maart 2020 hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden. Anneke
Pulskens (voorzitter), Joes Ruijgrok (secretaris).
2 Bestuursleden blijven doorgaan, Ronald Janssen en Ben Verhoeff.
De nieuw benoemde bestuursleden zijn
Loes Martens (secretaris), Jeroen van
der Stappen (penningmeester) en Harrie de Kort (Voorzitter).
Hiermee is het bestuur weer 5-tallig en
Ronald en Ben gaan zich bezighouden
met de diverse commissies. Het bestaande bestuur wordt bedankt voor
hun inzet en zeker niet in het laatst voor
het realiseren van de 4 nieuwe banen!

en dat blijken meer mensen te vinden,
want in de afgelopen periode is het aantal leden weer toegenomen.

Vrijwel direct na de benoeming heeft
Corona roet in het eten gegooid. We
hebben maanden lang geen tennissport
kunnen bedrijven en in de directe omgeving helaas toch van diverse mensen
afscheid moeten nemen door deze vervelende ziekte.
Het was dan ook in verschillende opzichten een opluchting dat medio
juni/juli de regels weer versoepeld werden en we met de nodige maatregelen
de tennissport weer konden gaan bedrijven. Eerst de jeugd en enkele weken
later ook de volwassenen (op de foto
ziet u enkele leden van het oude bestuur al het goede voorbeeld geven).
Inmiddels staan we aan de vooravond
van een nieuwe activiteit: de competitie
van het afgelopen voorjaar wordt vanaf
september gespeeld, uiteraard ook
weer met de nodige Coronamaatregelen.
We zijn erg verheugd dat we in deze
moeilijke tijden toch weer onze liefde
voor de tennissport kunnen oppakken.
Ook de clubkampioenschappen zullen
over enkele weken weer plaatsvinden.
Tennis is en blijft een leuke bezigheid,
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Voor de wijkbewoners die nog een gezonde buitensport zoeken: U bent van
harte welkom bij tennisclub TC de
Blaak!
Harrie de Kort
Voorzitter TC de Blaak

Wie regelt mijn zaken na mijn overlijden
Fabiënne Hoppenbrouwers
Het is belangrijk om op tijd na te denken
wie u wilt aanwijzen om uw (financiële)
belangen te behartigen na uw overlijden. Dit is niet alleen voor alleenstaanden een relevante vraag. Ook wanneer
u een partner heeft, is het verstandig
om dit goed te regelen. Wanneer u er
voor kiest iemand aan te wijzen, moet u
daarbij rekening houden met verschillende punten waar u tegenaan kunt
lopen. Een aantal van deze punten zal
ik hieronder voor u bespreken.
Het benoemen van een executeur
Veel mensen twijfelen bij de vraag wie
ze als executeur willen opnemen in hun
testament. De executeur is degene die
na overlijden uw nalatenschap regelt.
Moet dat de partner of het oudste kind
zijn, of juist de jongste die wat diplomatieker is? Of zou het beter zijn om de
kinderen samen executeur te laten zijn?
Het benoemen van een opvolgend
executeur
Meestal wordt de partner als eerste tot
executeur benoemd. Het is handig om
ook alvast na te denken over de situatie
waarin uw partner geen executeur meer
kan of wil zijn. Een partner kan immers
al voor u komen te overlijden, of te ziek
of broos zijn om de zware executeurstaak nog op zich te nemen. Uw testa-

ment is langer ‘houdbaar’ als u nu vast
opneemt dat uw kind, of iemand anders,
opvolgend of reserve executeur wordt.
Alleen of samen benoemen
Heeft u een kind met de kwaliteiten om
zaken te regelen, dan is het zinvol dit
kind tot executeur te benoemen. Veel
ouders willen andere kinderen niet passeren en benoemen dan toch alle kinderen tot executeur. Zonder nadere
verduidelijking in het testament betekent
dit dat de kinderen dan ieder zelfstandig
kunnen handelen. De dochter die advocaat is geworden neemt misschien andere beslissingen dan de zoon die
kunstenaar is, en dat kan tot conflicten
leiden.
Neemt u expliciet in uw testament op
dat uw kinderen alle werkzaamheden
uitsluitend samen mogen verrichten,
dan moeten zij ook echt alle handelingen samen verrichten. Dat kan aan te
raden zijn als het uw wens is dat uw kinderen niet zonder medeweten van de
andere kinderen handelen. Een nadeel
is dat het arbeidsintensief kan zijn om
voor alle werkzaamheden samen te
moeten opdraven. Een ander nadeel
van het benoemen van meerdere executeurs die slechts gezamenlijk bevoegd zijn, is dat zij dan mogelijk van de
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bank geen toestemming krijgen om gebruik te maken van het internetbankieren.
Mocht u nog vragen hebben als u de
executeursbenoeming in uw testament
onder de loep neemt, schroom dan niet
om contact op te nemen.
De bevoegdheden van de executeur
U kunt zelf aangeven welke bevoegdheden de executeur krijgt. Mag de executeur alleen de begrafenis regelen, mag
hij de nalatenschap alleen voorbereiden
om deze vervolgens door de erfgenamen gezamenlijk te laten verdelen of
mag de executeur ook de verdeling zelf
tot stand brengen en bijvoorbeeld ook
de woning verkopen? Benoem ik een
speciale executeur die ook mijn sociale
media zal afwikkelen? Ook hier kunnen
we u nader over informeren en u begeleiden bij het maken van deze keuze.
Heeft u meer hulp nodig bij het benoemen van een executeur of heeft u hier
nog vragen over, dan helpen wij u uiteraard graag. U kunt ons bereiken via
013-532 11 55 of info@notaristilburg.nl

Vierde editie van World Press Photo in Den Bosch
met het ondertekenen van een overeenkomst tussen het leger en de pro-democratiebeweging over gedeelde macht.

Foto: Yasuyoshi Chiba, Agence France Presse
De derde succesvolle editie van World
Press Photo in Den Bosch krijgt een
vervolg. Willem Twee muziek en beeldende kunst toont opnieuw de befaamde tentoonstelling in
’s-Hertogenbosch. Van zaterdag 26
september t/m zondag 18 oktober
2020 is de fototentoonstelling open
voor publiek.
Persfoto van het jaar
De World Press Photo of the Year eert
de fotograaf wiens beeldende creativiteit en vaardigheden terugkomen in een
foto die een gebeurtenis vertegenwoor-

digt en/of een kwestie van groot journalistiek belang uit het afgelopen jaar vastlegt. Dit jaar heeft de jury gekozen voor
de foto van Yasuyoshi Chiba, getiteld
‘Straight Voice’. De foto toont een demonstrant die een protestgedicht voordraagt terwijl hij wordt verlicht door de
mobiele telefoons van andere demonstranten. De regering van het land besloot de stroom af te sluiten om het de
demonstranten te bemoeilijken om bij
elkaar te komen. De protesten in het
land, waarbij honderden demonstranten
om het leven kwamen, begonnen in december 2018 en duurden tot juni 2019
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Tentoonstelling 2020 in Den Bosch
World Press Photo verbindt de wereld
met verhalen die ertoe doen. De tentoonstelling laat confronterende en ontroerende foto's van de belangrijkste en
meest nieuwswaardige verhalen van het
jaar zien. De winnende foto’s zijn samengevoegd tot een reizende tentoonstelling die jaarlijks door meer dan 4
miljoen mensen wordt gezien. De 62e
editie van de World Press Photo Contest staat niet alleen in ’s-Hertogenbosch, maar ook in grote wereldsteden
als Tokyo, Montreal, Rome, Teheran,
Sydney en Mexico City.
De kaartverkoop voor de tentoonstelling
van World Press Photo in Den Bosch is
begonnen. Foto’s en aanvullende informatie staan op www.worldpressphotodenbosch.nl en www.willem-twee.nl.
Voor meer informatie mail naar jaaphoudijk@willem-twee.nl.

Lezing georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Midden
Brabant en het crematorium Tilburg
De Glimlach-test
Jaap laat zien hoe jij op jouw manier het
verschil kan maken en daarvoor hoef je
zeker niet hard(er) te gaan werken. Doe
de glimlach-test: gaan je mondhoeken
krullen van wat je doet? Dan kun je ook
de meeste toegevoegde waarde leveren. Gewoon door anders te kijken en te
doen. Doorbreek het bekende ‘We doen
het altijd zo’. Want door op routine te
blijven draaien, is er geen ruimte om te
kijken naar hoe je op een simpele manier waarde kan toevoegen. Doe het
eens anders. Niet omdat de oude manier verkeerd was, maar misschien
omdat het in de huidige tijd wel beter,
leuker of met meer toegevoegde
waarde kan.
Jaap (1983) heeft van jongs af aan een
doel: alles uit het leven halen. Aanvankelijk doet hij dat door het liefst zo hard

mogelijk te werken om zijn droom te
verwezenlijken: Topmanager worden na
zijn studie internationaal Management.
Op zijn 21ste verandert alles. Een frisse
duik in zee loopt uit op een hoge dwarslaesie. Na een zware revalidatieperiode
besluit Jaap zijn leven een totaal andere
draai te geven. www.jaapbressers.nl
Wanneer en waar:
Woensdag 23 september ontvangst
19.30 uur aanvang 20.00 uur. Gratis
toegang en koffie en thee.
Aanmelden via info@zmbr.nl 0134657355.
Corona maatregelen worden in acht
genomen. 1,5 mtr. afstand, registratie
bij binnenkomst en de hygiëne maatregelen. Karel Boddenweg 5-7 in Tilburg.
U bent van harte welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid. Via web-

site www.crematoriumtilburg.nl kunt u
zien in welke ruimte de lezing gehouden
wordt.
Kijk ook eens op
www.stervenenrouw.nl

Oproep aan de bewoners van De Blaak: PRAATGROEP RES
De Regionale Energie Strategie ofwel afgekort met RES gaat ons allen raken in de komende jaren. Zoals “van het gas af” en
wel of geen aansluiting op een centrale stadsverwarming, ofwel warmtenet, zonnecelparken op voormalige landbouwgrond
of braakliggende gronden, bomenaanplant en bomenkap.
Frans van den Beemt wil een praatgroep oprichten om de belangen van de burgers te behartigen onder het motto: “samen
sterk”, samen weten wij meer dan ieder alleen, ieder heeft wel een netwerk met expertise. Het doel moet zijn de energietransitieplannen van de RES voor onze wijk De Blaak in goede banen te laten verlopen.
Frans van den Beemt
Zwin 2
0622937759
info@2gadvies.nl
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De 10 Tofste Tuintjes van Tilburg!
Tilburg - Het project 1000 Blauwe Tuinen in Tilburg sluit af met een zoektocht naar de 10 tofste tuintjes van
Tilburg. Het doel van het project is
om in 3 jaar tijd minimaal 1000 tuinen
watervriendelijker te (helpen) maken.
Er zijn 850 regentonnen geplaatst,
meestal mét overloop naar de tuin en
meer dan 700 tuineigenaren hebben
hun tuinscore berekend en veelal
verhoogd via de tips op blauwetuinen.nl. Tot 1 oktober kan iedereen
hun tuin nog letterlijk op de Blauwe
Tuinen kaart zetten en in aanmerking
komen voor 1 van de wekelijkse of
hoofdprijzen.
“Het allermooist zou natuurlijk zijn als
we 1000 tuinscores hebben op de plattegrond”, meent Janneke de Vries,
coördinator van het project. ”Dat kan als
Tilburgse tuineigenaren meedoen voor
1 oktober. Daarom maken ook de nieuwere tuinen met score en foto kans op
de titel ‘Toffe Tilburgse Tuin’ en de bijbehorende wekelijkse prijzen”.

of zelfs klimaatvriendelijk in te richten.
Daar wordt je tuin ook gelijk gezonder
van, dus iedereen wint sowieso.” Tips
hoe je dat kan aanpakken vind je via de
website van het project. “Soms scoort
een tuin hoger dan de eigenaar denkt
en vice versa. Daarom is het ook interessant om je tuinscore te weten en te
zien wat je nog meer kunt doen.”
Tilburg is heet door verstening?
“Tilburgse tuinen zijn, in vergelijking met
andere grote steden, versteender dan
gewenst. Maar liefst 68% van de tuineigenaren kiest voor een groot gedeelte
verstening, wat automatisch leidt tot het
opslaan van warmte en bijdraagt aan
het hitteprobleem in de zomer. Het gezonde regenwater vloeit vaak ook gelijk
naar het riool in plaats dat het behouden wordt in de tuin. Gezien het feit dat
40% van het Tilburgs oppervlak in handen is van particulieren, kunnen we

Nog 1 maand voor 1000 Blauwe Tuinen…
Uiteindelijk worden 10 tuinen gekozen
door een jury en beloond voor hun resultaat. Tot de watergerelateerde prijzen
behoren een ballonvaart met het gezin
óver de Tilburgse tuinen en een familieboottocht over het Tilburgse water.
Blauwe gezinstuinen maken kans op
mooie tuinaccessoires van Capi Europe
en growtafels van elho, beiden lokale
producenten van mooie tuinproducten,
aldus Janneke.
Wat ís een blauwe Tuin?
“Natuurlijk is een toffe tuin een tuin
waarover nagedacht is hoe deze water-,
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zeker zelf bijdragen aan een groenere
en gezondere stad.”
(Bron: CAS en Deloitte analyseerden
drie miljard vierkante meter tuin in Nederland. Tilburg scoort het laagst met
een groenpercentage van 19%. Volgens
het rapport kan de gemeente Tilburg
bijna 11 miljoen vierkante meter vergroenen als ze haar inwoners kan overtuigen van de aanleg van groene
tuinen)
Prijzen in de waterspeeltuin
De prijsuitreiking vindt plaats op 24 oktober tijdens de Week van Ons Water in
de Blauwe Spoortuin: een openbaar gebied van RAW tot en met de Hall of
Fame dat door vrijwilligers is omgetoverd tot een watervriendelijke tuin. Op
die dag wordt ook de Waterspeeltuin bij
het Ontdekstation013 officiëel geopend.
Iedereen met een tuin in het 013 gebied
kan meedoen tot 1 oktober!

1 september 2020

Dee maatregeelen per 1 septembe
s
er
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je teste
en.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand, binnen
én buiten.

j
/ f
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Binnen en buiten

Vermijd te
drukke plekken.

Thuis

Was vaak je
handeen.

Vervoer

bijvoorbeeld theaters, m
markten en dierentuinen

Is er doorstroming van
mensen mett beperkt
onderling co
ontact?
Aantal men
nsen onbeperkt.
Is er sprake van
v een vaste
zitplaats resservering en
zitplaats,
gezondheidsscheck?
Aantal men
nsen onbeperkt.
Anders binn
nen maximaal
100 mensen
n met vaste
zitplaats en buiten maximaal
250 mensen
n.

Bezoek thuis: Maximaal 6
personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).
Houd altijd 1,5 meter
afstand van elkaarr..
Thuisquarantaine: Kom je
terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege
corona, dan ga je 10 dagen
thuis in quarantaine.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel
naar kinderopvang, school en sport.

Horeeca
Spreekkoren
n, hard meezingen
of schreeuw
wen in groepsverband is niet toegestaan.

Discotheken
n en nachtclubs
blijven geslo
oten.

Reserveren (vooraf of aan
de deur), een gezondheidscheck en een vaste zitplaats
zijn altijd verplicht.
Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.

In het openbaar vervoer:
Het dragen van een
e
niet-medisch mo
ondkapje
is verplicht.

Vermijd de spits.
spits

In personenvervoerr zoals
touringcars, taxi's een busjes:

Gezondheidscheck,
ck, nietmedisch mondkaapje en
reservering zijn verplicht.
erplicht.
In privévervoer:
Niet-medisch mo
ondkapje
geadviseerd bij passagiers
assagiers
uit verschillende
huishoudens.

Lokaal kunnnen aanvullende maatregelen gelden.
gelden
Kijkk op de website van de gemeennte waar je woont of die je bezooekt voor actuele informatie.

alleeen samen krijgen we
w
coro
ona onder controlle

Meeer informatie:
rijksoverhe
j
eid.nl/coronavirus
/
of bell 0800-1351

Energie coöperatie De Blaak in tijden
van corona
In deze bizarre periode kon een aantal
activiteiten niet worden georganiseerd.
Maar dat wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten.
Wat we niet deden
Al een paar maanden hebben we geen
energiecafé of andere bijeenkomsten
kunnen organiseren. Ook onze ALV (Algemene Leden Vergadering) die we statutair vóór 1 juli moeten houden, is niet
doorgegaan. In het kader van de door
onze regering gemaakte noodwet is die
periode met 4 maanden verlengd, waardoor uitstel gelegaliseerd werd.
Wat we wel deden
We hebben onze tijd besteed aan het
verbeteren van de communicatie richting onze (toekomstige) leden. Gemeente Tilburg heeft ons hierbij
financieel geholpen. Onze huisstijl is
veranderd wat ook te zien is in het
nieuwe logo. Dit heeft ook geleid tot een
geheel vernieuwde website die zeker
een bezoekje waard is: www.energiedeblaak.nl.
Nieuw coöperatieplan
Als coöperatie hebben wij in 2012 een
businessplan opgesteld. In de beginfase
hebben we ervoor gekozen zonnepanelen te promoten. Zonnepanelen waren
in 2012 een zeldzaam verschijnsel in
onze wijk. Dat is nu wel anders. Wij
vonden duurzame energie belangrijk en
moesten voortdurend uitleggen waarom
het zinvol is om zonnepanelen aan te

schaffen. We hebben er destijds voor
gekozen om te “ontzorgen”. Je hoefde
alleen maar door te geven hoeveel panelen je wilde en wij zorgden dat het
balletje ging rollen. Anno 2020 is er een
nationaal energieakkoord en de overheid is al ver met de transitie. Kortom
ons businessplan is door de actualiteit
achterhaald. Tijd voor een nieuw plan,
dat we coöperatieplan hebben genoemd. Dit plan met daarin onze doelstellingen voor de komende tijd is te
bekijken op de website onder het kopje
‘Over ons’.

warmtenetten kleven juridische bezwaren en waterstof is nog onvoldoende
ontwikkeld. De werkgroep Transitie van
onze coöperatie houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.
Woensdag 30 september organiseert de
werkgroep Transitie een energiecafé
met als thema ‘Warmtetransitie: groen
gas voor De Blaak de beste optie?’. Locatie is nog onbekend, hou voor meer
informatie de nieuwsberichten op onze
website in de gaten. Of meld je alvast
aan voor deze avond via info@energiedeblaak.nl.

Oplevering Burgerwindpark De Spinder
Op 15 april jl. zijn de 4 windmolens van
Burgerwindpark De Spinder in Tilburg
opgeleverd. Helaas is de feestelijke
opening niet doorgegaan vanwege corona. De levering van duurzame energie
is nu wel een feit.

Nieuwe penningmeester
Onze penningmeester Jan Bertens gaat
vanwege verhuizing De Blaak verlaten.
Tijdens de ALV kunnen gegadigden zich
aanmelden voor deze bestuursfunctie.
Het bestuur draagt zelf ook een kandidaat voor. Dit wordt dus vervolgd.

Transitie
De overheid is in regionaal verband
bezig met de energietransitie. We moeten op termijn van fossiele brandstof
overstappen op milieuvriendelijke hernieuwbare energie. De plannen worden
op regionaal niveau uitgewerkt binnen
de zogenaamde REKS (Regionale
energie- en klimaatstrategie). Het is de
bedoeling dat in 2021 voor elke wijk een
principe-oplossing wordt gekozen. Dan
wordt duidelijk welke energiesoort in
onze wijk beschikbaar komt dus dit gaat
ons allemaal aan. Een moeizaam proces dat voortdurend door nieuwe inzichten wordt geplaagd. Zo is recentelijk
biomassa uit de gratie geraakt. Aan

Als de coronamaatregelen het toestaan
organiseren we woensdag 21 oktober
alsnog de ALV. Leden van de coöperatie ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Wethouder Oscar Dusschoten zal als
spreker optreden en leden kunnen meedenken over de REKS. Bent u nog geen
lid en wilt u toch graag meepraten? Een
lidmaatschap is heel eenvoudig te regelen via de website www.energiedeblaak.nl. Blijf op de hoogte van onze
activiteiten via Facebook of schrijf je in
voor de nieuwsbrief.
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Hans van Roosmalen
Secretaris Energie coöperatie De Blaak
U.A.
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Als enige KV
VW uit Tilburg hebben wij het
e dit jaar toch groots aan ku
unnen pakken. Voor 700 kinderen
is het geluktt om in krap zeven weken ee
en super programma in elka
aar te draaien. Geweldig om ook in
het jaar dat alles anders is weer een grote glimlach te zien op de ge
ezichten van de kinderen.

Elso Care, tilb
t urg.com, First Care, Jumbo
Kevents, Kinderstad Outdoor-b
bso Warande, Ollie's Siign Design & Gifts, Stic
chting
Wijkraad de Blaak, van de We
erken Hardchroomindustrie B.V., Brabant Spor
o t en
Spelverhuur, D. van Gils Electrotech
hniek, Gebr. Vermeer Industrial Movements B.V., Hobby
Aquarium, Hofstede de Blaak, KIK
KS Hairstyling, Loopbaankracht, Virko BV, Hutten, ZUI
Z D
Creatives BV, Apotheek de Blaak, Bruiloft.DJ, Stichting KVW Tilburg, PTI Coaching, Linberg caravans
en
n DB Schenker Transport.

blz 29

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
: l. martens
: m. simons
: b. bischoff
: n. de langen
: olga hellings
: h. van de heuvel
:
: e. hoogeveeen
: f. simons
:
: mevr. peijnenborg
: p.j. moerman
: r. zuer
: contour de twern
: h. van roosmalen
: martin storm / kees dekker

niers 40
weteringlaan 196

4634819
4673174
5900011
5900280
4671959

regge 60
bruggenrijt 6
secretariaat@tcdeblaak.nl
lauwers 17
bc.de.blaak@gmail.com
ravensteinerf 31
postbus 9192 - 5000 HD Tilburg
olga@ho-net.nl
www.koormalkander.nl

06-53794800
4686279
8899086

ellishoogeveen@hotmail.com
beeklaan 50

06-23002002
4632623

keltenstraat 16
4675895
loenense beek 25
4637632
ruudz@energiedeblaak.nl
hotel ibis
woensdag 10-12 uur
middelgraaf 34
06-30972121
aanmelding en informatie:
buurtpreventie@tilburg.nl

: j. swinkels
: n. de langen
: 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)
psychologiepraktijk tilburg

: 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 santegoeds
: maria van der sar
: f. van gerwen

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
regge 63a
06-43233311
vlettevaart 57
4676554
beeklaan 107a
06-51128758

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

