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Voorwoord
Helaas lukt het maar niet om onder Corona uit te komen. Sterker nog. We lijken, op het moment dat ik dit schrijf (26 oktober), af
te stevenen op een nieuwe lockdown. Al dan niet intelligent. De uitspraak die ik op televisie zie: Wij zijn klaar met Corona, helaas is Corona nog niet klaar met ons, geldt zeker ook voor mij. Ik mag niet klagen hoor. Ben toch nog twee keer in het buitenland op vakantie geweest op het moment dat het in heel Europa wat minder heftig was. Maar wat hebben we deze zomer veel
gemist. Al die heerlijke sportevenementen waar we zo’n zin in hadden nu we er eindelijk weer eens bij waren. De Tour de
France, Roland Garros, de evenementen die wél doorgingen voelden toch anders.
En dan de evenementen. Gewoon die ‘normale’ dingetjes in Tilburg die jaarlijks in je agenda staan: Hap-Stap, Levenslied, Bumperkluiven, De Dwalerij. Ik heb ze gemist. De kermis die wél doorging was het toch ook niet helemaal.
Op wijkniveau was het natuurlijk hetzelfde: geen Koningsdag, geen Blaakrun, geen kunstroute en geen garagesail. Wel een
KVW, al voelde die ook heel anders. Toch fijn dat het er was, want hoe belangrijk is het om die kinderen en die leiding bij elkaar
te houden? Hoe trots kunnen wij als Blaak zijn op onze kinderen én onze jeugd die er, ondanks alles, toch samen een feestje
van maken. Daar kunnen weinig wijken, waar dan ook, aan tippen denk ik.
Laten we hopen dat we volgend jaar in ieder geval een aantal van deze evenementen weer door kunnen laten gaan, dat we Corona de baas zijn én dat die vrijwilligers die nodig zijn om het te realiseren er ook nog zijn.
René
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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.

Beste Blaakbewoners,
Misschien heb je al een keer een kijkje
genomen op onze geheel vernieuwde
website. Nog niet? Dat is jammer want
we hebben sinds dit jaar een mooie
frisse website waar iedereen gemakkelijk en overzichtelijk op de hoogte wordt
gehouden over alles op het gebied van
energie en energietransitie. En specifiek
wat dit voor ons als wijkbewoners van
De Blaak gaat betekenen.

Nederland gaat van het gas af
Met deze kreet van de rijksoverheid
werd tijdens het energiecafé van 30
september jl. stevig uitgepakt en van
belangwekkende nuances voorzien. Het
thema van deze avond: Warmtetransitie: Groen gas voor de Blaak de beste
optie? Vanwege de maatregelen
rondom corona was het aantal bezoekers aan het energiecafé beperkt.
Daarom werd deze avond live uitgezonden via onze website om toch zoveel
mogelijk bewoners uit de wijk te betrekken bij het boeiende thema van de toekomstige warmtevoorziening. Heb je
deze livestream van het energiecafé gemist? Geen probleem want via de
nieuwspagina op onze website
www.energiedeblaak.nl is het mogelijk
om de gehele bijeenkomst terug te kijken. Ook de PowerPointpresentatie van
die avond, het wijkenergieplan voor De
Blaak en een onderzoek naar duurzame
gasconcepten voor onze wijk is hier gepubliceerd. Voor vragen en/of opmerkingen, stuur een bericht naar
info@energiedeblaak.nl.

Toekomstige energievoorziening
en wat vooral van belang is
Wat we nu of straks als energiedrager
gaan krijgen, is nog van veel ontwikkelingen afhankelijk. Over één ding waren
alle sprekers het zeer met elkaar eens.
Wat het ook gaat worden, het is van het
allergrootste belang om de woningen te
gaan isoleren! De woningen in de Blaak
zijn eind jaren ‘70 en begin ‘80 gebouwd
en voldoen aan de isolatie-eisen van die
tijd. Spouwmuur, vloer -en dakisolatie
samen met beneden dubbel glas was
verplicht. Vanuit de huidige isolatieeisen wordt dit omschreven als matig.
Met andere woorden hier valt nog heel
veel te winnen. De rijksoverheid en gemeente Tilburg hebben hiervoor een
aantal mooie initiatieven met advies en
eventueel een financiële ondersteuning.
Meer informatie en linkjes naar relevante websites staan gepubliceerd op
de pagina Duurzaam van onze website.

Energieadviseur op bezoek
De woning isoleren, je wooncomfort verhogen en de energierekening omlaag
brengen. Maar waar begin je dan mee?
Binnenkort is het mogelijk om voor meer
advies een onafhankelijk energieadvi-
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seur in te schakelen. De Tilburgse energie coöperaties gaan dit samen met gemeente Tilburg regelen. Hou onze
website in de gaten voor meer informatie.

Tussen nu en 5 jaar gaat veel
gebeuren!
De transitie om op een andere manieren onze huizen van energie te voorzien
om te verwarmen of te koelen, is landelijk en regionaal onderwerp van gesprek. Er worden binnenkort keuzes
gemaakt. Keuzes die ook gevolgen hebben voor de energievoorziening van
onze woonwijk. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en proberen namens alle wijkbewoners hierop invloed
uit te oefenen. Natuurlijk kun je met regelmaat op onze website of Facebookpagina kijken. Zeker doen! Maar nog
makkelijker blijf je op de hoogte door je
aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. En voor slechts € 10 per jaar kun
je lid worden en ons werk als vrijwilligers ondersteunen. Een lidmaatschap is
heel eenvoudig te regelen via
www.energiedeblaak.nl.
Jan Wijnen,
lid werkgroep Duurzaamheid

Bestuurslid Tijs Hofmans van Stichting
Wijkraad de Blaak aan het woord

Verhuizen voor corona
Mijn vriendin en ik zijn net op tijd naar
de Blaak verhuisd. In februari gingen de
eerste kwasten tegen de muur, nog
geen maand later zei mijn Amsterdamse
werkgever dat ik voorlopig thuis mocht

werken. Sindsdien ben ik één keer naar
kantoor geweest. De rest van de tijd besteed ik nu in de Blaak, en stiekem vind
ik dat helemaal niet erg. Van een klein
appartement in het drukke Tilburgse
centrum was een verhuizing naar deze
heerlijke groene wijk die net in bloei
kwam te staan een verademing. En nog
steeds. Vanwege mijn baan waarbij ik 8
uur achter een computer moet zitten
moet ik mezelf dwingen dagelijks even
een stuk te gaan lopen. Inmiddels ken ik
de wijk dan ook goed - alle kleine straatjes, de bruggetjes, de routes van A naar
B, geografisch heeft de Blaak niet echt
geheimen meer voor me.

Maar ik wilde ook op een andere manier
betrokken blijven bij de wijk. Daarom zit
ik sinds een aantal weken bij het bestuur van de Wijkraad. Ik richt me daar
specifiek op communicatie, en ik denk
dat daar nog veel te winnen valt. Ik
snap dat niet iedereen die in de wijk
woont zich er even actief mee bezig wil
houden, maar weten wat er om ons
heen speelt is natuurlijk wel belangrijk
én prettig. Ik hoop dan ook in de toekomst manieren te kunnen bedenken
om iedereen makkelijk op de hoogte te
houden over beslissingen van de Wijkraad. Uiteraard via dit blad dat u nu
leest, maar ook digitaal, via nieuwsbrieven of zelfs via WhatsApp. Hou dus
vooral onze website in de gaten!

Geef uw mening over de verbreding van de A58
Zoals u misschien al heeft gehoord
wordt de A58 breder gemaakt. Dat is
een beslissing die iedereen in de Blaak
aan gaat, want het zal niemand zijn ontgaan dat de snelweg zeker op winderige dagen goed te horen is. Het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een oproep geplaatst aan iedereen die er mogelijk bij betrokken is
of door dit project geraakt wordt om een
'zienswijze' in te dienen. Daarin kunnen
burgers hun mening geven voor het

voorgenomen milieueffectrapport dat
moet worden opgesteld voor de eerste
schoppen de grond in kunnen.
Dat er iets moet veranderen aan de A58
zal de meeste forenzen misschien wel
duidelijk zijn; er staan veel files tussen
Tilburg en Breda. Dat worden er in de
toekomst alleen maar meer. De afweging rondom de verbreding draait onder
andere om het geluid dat van de snelweg af komt. Er staat weliswaar een geluidsmuur, maar die is nog gebouwd
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volgens oude geluidsnormen en werkt
niet zo goed als bewoners uit de wijk
wellicht zouden willen. De verbreding is
inmiddels ook onder de aandacht van
de wijkraad. We roepen buurtbewoners
op zelf hun zienswijzes in te sturen naar
het ministerie, en zullen ondertussen
ook zelf onze mening aankaarten bij de
betrokken partijen. Meer informatie hierover vindt u ook op www.wijkraaddeblaak.nl/A58.

Wandelingen door de blaak
Afgelopen 6 oktober maakten wijkbewoners opnieuw een wandeling in de omgeving van de Blaak - uiteraard
rekening houdend met de beperkende
coronamaatregelen. Op de eerste dinsdagen van de komende maanden kan
er weer gewandeld worden. Dat is dus
op 3 november, 1 december, 5 januari,
2 februari en 2 maart. Dat is, zoals we
inmiddels waarschijnlijk wel gewend

zijn, vanzelfsprekend afhankelijk van
eventuele nieuwe maatregelen.
De wandelingen in de omgeving van de
Blaak zijn circa 6 kilometer en starten
om 09:30 uur bij de Hofstede. Na ongeveer 5 kwartier komen we daar ook
weer terug. In de Hofstede kan de wandeling worden afgesloten met koffie of
thee. Ook in de Hofstede wordt reke-

ning gehouden met de afstandsregels:
de tafels hebben een gepaste afstand
en er kunnen maximaal 4 personen aan
één tafel.
Bij te slechte weersomstandigheden zal
de wandeling 1 week worden uitgesteld.
Voor meer info kunt u terecht bij Wim
van Zijl: wim vanzijl@telfort.nl of (013)
4674603.

De Stadsgidserij verzorgt de komende maanden weer een aantal mooie wandelingen door de Stad. In het geval dat u niet over Internet beschikt kunt u zich ook telefonisch aanmelden op 06 48262711.
Ook de Corona crisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen.
Onze maximale groepsgrootte is 12 pers. We respecteren de 1,5 mrt. norm en ingeval van verkoudheidsklachten verzoeken we om niet mee te wandelen. Ingeval
nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet.

Programma
Zaterdag 31 oktober 13.00 uur.
Architectuurwandeling.
Inschrijven:
bijsterveldt@stadsgidserij.nl
Veel Tilburgers kunnen zich niets voorstellen van de architectuur in Tilburg. In
veel straten prachtige panden, nagelaten door bekende architecten die ooit in
Tilburg hun sporen en geld verdienden.
Niet voor niets staan Jos Bedaux, Jos
Donders, Jos Schijvens, Ide Bloem en
Jan van der Valk centraal voor deze
wandeling door de Stad.
Start van deze wandeling is op de Heuvel bij het standbeeld van koning Willem
II. Kosten € 4,00 p.p.

Zondag 15 november 13.00 uur
Van Gogh wandeling.
Inschrijven:
bijsterveldt@stadsgidserij.nl
Wie kent niet van Gogh? Waar leefde
en woonde hij in zijn Tilburgse periode?
Waar studeerde hij?
Een prachtige wandeling, gebaseerd op
de route die Vincent dagelijks liep. We
sluiten deze wandeling af in het paleis
waar hij tekenlessen volgde.
Start wandeling op het St. Anna plein.
Kosten: € 4,00 p.p.
Vrijdag 11 december 2020
Wandeling in het sfeervolle dwaalgebied van Tilburg
De Stadsgidserij verzorgt een wandeling in het dwaalgebied van Tilburg. In
tegenstelling tot ander jaren is het geen
“smakelijke” dwaalwandeling waarin we
zorg dragen voor een drankje en een
hapje, maar een belevingswandeling in
een sfeervol gebied.
Kosten € 4,00 p.p.
Inschrijven:
schrijver@stadsgidserij.nl.
Startplaats wordt na inschrijving nader
bekend gemaakt.
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Zaterdag 12 december 2020
Wandeling in het sfeervolle dwaalgebied van Tilburg
De Stadsgidserij verzorgt een wandeling in het dwaalgebied van Tilburg. In
tegenstelling tot ander jaren is het geen
“smakelijke” dwaalwandeling waarin we
zorg dragen voor een drankje en een
hapje, maar een belevingswandeling in
een sfeervol gebied.
Kosten € 4,00 p.p.
Inschrijven:
bijsterveldt@stadfsgidserij.nl
Startplaats wordt na inschrijving nader
bekend gemaakt.

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

3D-printers in de school
Hoe kun je techniek en wetenschap
voor leerlingen uitdagender en leuker
maken? Hoe wek je de interesse van
leerlingen? Hoe stimuleer je de ontwikkeling van specifieke vaardigheden van
leerlingen?
Allemaal vragen die spelen op de werkvloer van basisschool De Borne. We
stelden ons ook de vraag ‘kan 3D-printing iets toevoegen aan ons lesprogramma’. Daar hebben we onderzoek
naar gedaan en trokken snel de conclu-

sie dat het gebruik van een 3D-printer
ervoor zorgt dat de essentie van techniek al lerend ontdekt wordt door onze
leerlingen.
Basisschool leerlingen hebben vaak
nog geen beeld wat technologie en
techniek inhoudt en wat je daar in de
praktijk allemaal mee kunt doen. Dat
beeld verandert heel snel en gemakkelijk wanneer je leerlingen kennis laat
maken met 3D-printing. Je ziet de verwondering wanneer ze voor het eerst
zien hoe een 3D-printer een object
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maakt. En wat is er voor kinderen nou
mooier dan deze verwondering? Niets
toch!
We hebben op De Borne inmiddels vier
3D-printers actief en zien de betrokkenheid van kinderen op technisch vlak
enorm toenemen. Het is prachtig om te
zien hoeveel vaardigheden er worden
aangesproken om tot een goed ontwerp
te komen en wat is er mooier om dit ontwerp te kunnen printen.

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
voor een kennismaking en rondleiding.

Kernconcept Binding
In de periode tot de herfstvakantie stond het kernconcept Binding op het programma. De kernvraag van dit kernconcept is:
‘Waar hoor ik bij en hoe leven we samen?’
In unit 3 hebben onze leerlingen bij dit kernconcept gewerkt
aan groepsvorming. Alle kinderen hebben elkaar in deze periode beter leren kennen door van alles samen te doen, o.a.
muziek maken en leren om samen te werken door bouwwerken van bamboe te maken aan de hand van een bouwtekening. Ook hebben zij aan de hand van foto’s, waarover ze
mochten vertellen, elkaar nog beter leren kennen. Het was
voor de kinderen van unit 3 een mooie start van het nieuwe
schooljaar!
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obs de Blaak
Kinderboekenweek 2020
Van 30 september tot en met 11 oktober
stond onze school in het teken van de
Kinderboekenweek. Het thema was
deze keer geschiedenis!!! We hebben
verhalen gelezen over Anne Frank, over
het Paard van Troje, over dino’s, over
ridders en kastelen, kortom, over van
alles en nog wat.
De juffen en meneren hebben ook twee
keer voorgelezen in andere groepen en
dat was weer een feestje om te mogen
doen! Heerlijk om samen met een groep
kinderen op avontuur te gaan, terwijl je

‘gewoon’ in je eigen klaslokaal zit!!!
Maar wij waren niet de enigen die hebben voorgelezen: een heleboel kinderen
uit de hogere groepen hebben voorgelezen aan de jongere kinderen en ook dat
was geweldig: wat een enthousiasme
zagen we bij de voorlezers én de luisteraars, terwijl ze samen lazen over Dolfje
Weerwolfje, de avonturen van Floor of
Sjakie die in de fabriek van meneer
Wonka van alles beleeft…
De voorleeswedstrijd dit jaar was volledig coronaproof. In de klassen werd
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eerst een kampioen van de klas gekozen in een spannende wedstrijd en alsof
dat al niet spannend genoeg was,
mochten de kampioenen hun verhaal
nog een keer voorlezen, terwijl ze werden gefilmd! Deze filmpjes zijn door alle
klassen bekeken en na een rijp juryberaad is uitiendelijk Saar uit groep 7 onze
welverdiende voorleeskampioen geworden. Van harte, Saar!!!
En met Saars winst sloten we een Kinderboekenweek af die zo in de geschiedenisboeken kan!

Verbouwingen
Zoals beloofd in de vorige editie een
aantal foto’s van de verbouwingen die
bij ons op school plaatsvinden. Er komt
steeds meer en meer af: de ruimte waar
de BSO zit en die onder schooltijd door
ons kan worden gebruikt, is helemaal
klaar. Een sfeervolle plek waar gezellig
kan worden gegeten, hard kan worden
gewerkt en lekker kan worden ontspannen! Er wordt al heel veel gebruik van
gemaakt.
Verder zijn er elke dag werkmannen
aan de slag om de school verder te verfraaien. Naast het nodige schilderwerk,
wordt er in het gedeelte van de bovenbouw ook hard gewerkt om daar een
leerplein voor onze kinderen te creëren.
We houden u op de hoogte!!!
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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 TILBURG. Help jij ons in de
strijd tegen multiple sclerose (MS)?

brievenbussen in hun omgeving doen.
Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer
informatie hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar het is
niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan.
Daarom biedt het Nationaal MS Fonds
andere manieren van collecteren aan
haar collectanten. Collectanten kunnen
een donatieflyer met QR-code door

Lia collecteert al tien jaar
Iedere collectant heeft zijn of haar eigen
reden om zich in te zetten in de strijd
tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar collecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in
2002, na een aantal jaar van vage
klachten, de diagnose MS. De impact
op het gezin was groot. ‘Hij was 52 en
een sterke en ondernemende man. Na

de diagnose stortte zijn wereld in. Hij
kon niet accepteren dat hij ziek was.
Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk
als assurantieadviseur opgeven. Hij
voelde zich afgeschreven. Die periode
heeft een wissel op het gezin getrokken.
En nog. Mijn man heeft veel last van
vermoeidheid en kan nog maar een
meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook
cognitief achteruit. Om daar een weg in
te vinden, is een proces. Als partner kun
je je machteloos voelen. Door te gaan
collecteren, had ik het gevoel dat ik toch
iets kon bijdragen.’
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm
belangrijk voor het Nationaal MS Fonds.
Met de opbrengst van de collecte wordt
onder andere onderzoek naar betere
behandelingen en een betere kwaliteit
van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil
komen te liggen, MS staat immers ook
niet stil. Helpt u mee? Word collectant.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Fotoapparatuur
John Claesen
Wat een leuke apparaatjes heeft de
jeugd tegenwoordig tot hun beschikking.
Muziekapparaatjes, spelletjes en allerlei
grappige telefoontjes met een leuke
ringtone. Het was voor mij indertijd ook
bijna niet bij te houden om trendy te zijn
en te blijven. Als je met je telefoon indertijd geen foto’s kon maken dan behoorde je alweer tot de saaie generatie.
Ik vond mezelf al behoorlijk trendy toen
ik mijn eerste mobieltje kocht. Ik bedoel
MOBIEL want vergeleken met de apparaten van wat de jeugd aanschafte was
het een bakbeest. Ik had het monster
tot voor kort nog in gebruik maar alleen
als niemand en dan ook echt niemand
het zag. Je kon mijn apparaat al bijna
niet meer onderscheiden met zo’n oerHollandse antieke PTT - huistelefoon.
Alleen de telefoondraad is verdwenen
hoewel hij wel vaak aan de oplader lag
dat het toch bijna een vaste telefoon
was.
Met mijn telefoon kon je ook geen foto’s
maken maar ik heb laatst wel een echt
digitaal fototoestel aangeschaft. Het
deed mij gelijk denken aan mijn eerste
fotoapparaat die ik lang geleden kocht.

We waren in Spanje, op de Canarische
Eilanden. Een eiland waar zowat alle
koopwaar wordt aangeprezen als zijnde
belastingvrije producten. We bezochten
diverse winkels waar men elektronica
verkocht. Onze Nederlandse afkomst
deed ons echt eer aan. We vergeleken
de prijzen in de verschillende winkeltjes
die we tegenkwamen. Uiteindelijk maakten we een besluit en begonnen gelijk af
te dingen. De verkoper dacht een onwetende klant aan de haak te slaan. Natuurlijk had ik geen verstand van al de
aangeboden apparatuur en zeker al niet
wat zo’n fotoapparaat moest kosten. Ik
had geen idee. Voorzichtigheidshalve
begon ik met een belachelijke lage prijs.
Ik ben niet rijk en ik hoef ook niet te
zwemmen in het geld. Pootjebaden vind
ik ook al heerlijk. Maar dat zit er ook niet
in. De verkoper lachte en noemde een
duurdere prijs die mijn spieren verstijfde.
Ik keek hem aan en verhoogde mijn
aanbod zonder blikken maar wel blozend met een minimumbedrag. De rasechte verkoper knikte, ik werd blij,
maar hij knikte alleen weemoedig en
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verlaagde zijn prijs en dat alles met een
enorme grijns. Ik dacht het lachen zal je
vergaan en in plaats dat ik mijn bod verhoogde ging ik weer omlaag. De marge
herstellend. Hij keek me aan maar ik
bleef bij mijn standpunt.
De verkoper werd boos en kwaad en
dat allemaal tegelijkertijd en wilde me
niet meer te woord staan. Hij keek me
met zijn vuurspugende ogen letterlijk
zijn winkel uit. Daar stond ik dan, buiten
de winkel, zonder fototoestel. Mijn toekomst als fotograaf viel in diggelen.
De volgende dag is mijn vrouw teruggegaan en heeft uiteindelijk het toestelletje
gekocht. Duur of goedkoop, ik weet het
niet want ik heb het van mijn vrouw gekregen voor mijn verjaardag.

KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons

Algemene informatie
Het was een drukke maand voor het bestuur a.i. om binnen de beperkende Coronamaatregelen toch enige activiteiten
te organiseren in het kader van de “ontmoetingsfunctie” en die veilig uit te voeren.
Begin september onze eerste meerdaagse reis naar Friesland, waar de
deelnemers met veel plezier op terug
kijken.
Op 16 september waren zij mede-organisator van een gezellige middag met
een hapje en een drankje in de tuin van
villa Philharmonie.
Op 29 september werd de (uitgestelde)
Algemene Ledenvergadering gehouden
met ong. 75 aanwezigen. (Met geluk,
want na 18:00 uur en waren de strengere beperkende maatregelen van
kracht en zou 30 personen het toegestane maximum zijn).
Ook hier werd gedacht aan de veiligheid

middels afstand houden, ontsmettingsgel en gemarkeerde stoelen.
Van het bestuur traden Ria Feiter, Anny
van der Weijst en Johan Meijer af en
stelden zich niet herkiesbaar.
Het nieuwe bestuur wordt thans gevormd door: Hans van Roosmalen
(voorz.) en de bij acclamatie gekozen
bestuursleden mevr. Ellis Hoogeveen
en de heren Berry Wagener en Frans
van Gurchom. Gezocht wordt nog naar
een penningmeester om die nog openstaande vacature in te vullen.
Een verrassing was het uitreiken van
een zilveren KBO-speld door een vertegenwoordiger van de kring KBO Tilburg
aan de afgetreden Ria Feiter als waardering voor haar 12 jaar bestuurlijke
werkzaamheden.
Tot slot was er uiteraard nog gelegenheid om onder het genot van een
drankje met elkaar, zij het op afstand,
een praatje te maken.
WvZ
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Informatie bij :
Hans van Roosmalen, tel. 06 30 97 21
e-mail: kbopenp@gmail.com
Berry Wagener, tel. 06 24 17 32 68,
e-mail: kbopenpactiviteiten@gmail.com
Activiteiten voor november en december zijn nog niet bekend. (De voor 21 en
22 oktober geplande stadswandelingen
zijn inmiddels volgeboekt.)

Binnenkort in de Blaak: Mobiele recyclestraat

Binnenkort komt de Mobiele Recyclestraat bij u in de buurt! Deze staat op
verschillende plekken en tijdstippen
binnen de gemeente. Hierdoor wordt
het makkelijker om klein huishoudelijk
afval weg te brengen wat niet thuishoort
in uw duocontainer. Zo werken we
samen aan een schone stad.
Wat is een Mobiele Recyclestraat?
Een Mobiele Recyclestraat is een op
zonne-energie werkende inzamelcontainer die geschikt is voor het inzamelen
van klein huishoudelijk afval. Het gaat
om hoeveelheden die in een grote
shoppertas passen. Voor de grotere
hoeveelheden afval kunt u terecht bij de
milieustraat.
Bij de Mobiele Recyclestraat kunt u terecht voor het wegbrengen van:
• Kleine elektrische apparaten, zoals
een kapotte föhn en laptop
• Hard plastic / kunststof /PVC/CD-en
DVD hoesjes
• Hout (met uitzondering van laminaat)
• Klein Chemisch Afval (KCA), zoals
batterijen, medicijnen en verf(blikken
en -kwasten)
• Oliën en frituurvet

• Metalen, zoals ijzerdraad
• Papier/karton
• Tempex/piepschuim
Kunt u hier dan ook uw kapotte bankstel, wasmachine of koelkast brengen?
Nee, daar is de Mobiele
Recyclestraat niet voor bedoeld. Deze
spullen kunt u inleveren bij de milieustraat.
De Mobiele Recyclestraat staat in de
oneven weken op maandag van 13.30
tot 16.00 uur naast sporthal De
Blaak.
Voordelen van een Mobiele Recyclestraat
Door de Mobiele Recyclestraat in de
wijk wordt het gemakkelijker om uw
afval gesorteerd in te leveren.Het
afval dat naar de Mobiele Recyclestraat
en de milieustraat wordt gebracht, wordt
gerecycled en gebruikt voor
nieuwe producten. Door goed te sorteren, kunnen we meer recyclen. waardoor we minder grondstoffen gebruiken.
Ook het drinkwater en de riolering hebben er baat bij. Nu verdwijnen verf, oliën
en frituurvet nog
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wel eens in de gootsteen of in de rioolput, waar het uiteraard niet thuishoort.
Recyclebaar afval mag gratis
worden ingeleverd. Goed voor het milieu, goed voor de mens en goed voor
de portemonnee.
Meer informatie
Kijk voor andere locaties en tijden en
meer informatie over de Mobiele Recyclestraat op www.tilburg.nl/afval
of in de gratis afvalwijzer-app

”Herensociëteit Tilburg”
Excursie naar wijngaard Dassemus in Chaam
Door de corona-epidemie zijn we als
herensociëteit 4 maanden niet bij elkaar
geweest. Medio juli hebben we onze
wekelijkse bijeenkomsten, met toepassing van de RIVM-maatregelen, weer
opgestart. We waren weer van harte
welkom bij Hofstede de Blaak. Inmiddels bleek het ook mogelijk om een middag-excursie te organiseren.
Op donderdagmiddag 27 augustus jl.
verzamelden we ons met 16 leden bij
de Hofstede om al carpoolend, incl. gebruik mondkapjes, te vertrekken naar
Chaam. Enkele leden kozen uit voorzorg ervoor om met eigen auto te gaan.
Het was mooi weer, zodat we konden
buiten zitten aan lange tafels, op gepaste afstand. We werden met een glas
appelcieder gastvrij ontvangen door eigenaar Ron Langeveld van Wijngaard
Dassemus. Daarna gaf Ron ons een
enthousiast verhaal over zijn wijngaard.
Wijngaard Dassemus is in 2005 uit
liefde voor de moestuin en de natuur er
omheen in Chaam geboren. Geen vooropgezet plan. De natuur heeft hier het
heft in handen, begeleidt door Ron en
enkele wijnexperts. En ook hier geldt:
achter de sterke man staat een
sterke(re) vrouw, Monique genaamd.
Wijngaard Dassemus is momenteel 4

hectare groot en er staan ongeveer
16.000 stokken. De eerste hectare is in
2005 aangeplant met behulp van vrienden en familie. De tweede hectare
volgde in 2006. Daarna werden elk jaar
ongeveer 2.000 stokken aangeplant tot
de huidige 16.000. De komende jaren is
er nog ruimte om de wijngaard met 2
hectaren uit te breiden. Deze wijngaard
is biologisch gecertificeerd. Er wordt
niets gespoten.
De wijngaard ligt in het buurtschap Dassemus en is daar naar vernoemd. Het
grenst aan het natuurgebied “‘t Broek”
en het Chaamse bekenstelsel.
Dingen uitproberen, ervan leren en
weer opnieuw uitvinden is iets wat Ron
in alle rust dagelijks doet. Al ruim 15
jaar. Hij heeft vaten met ervaring
rondom het maken van biologische wijn
in Nederland. Het imago van “IT’er
zoekt nieuwe uitdaging” is er ondertussen wel vanaf. Ook maken we met hem
een ontzettend mooie wandeling over
de 100% biologische Brabantse wijngaard. Een uniek inkijkje over hoe je
zonder te spuiten en door geen sulfiet te
gebruiken, zuivere wijnen neer kunt zetten.
De vraag wordt gesteld: Hoe kun je voor
de volle 100% biologisch werken in een

blz 14

klimaat als het onze? De twee V’s zijn
de grootste uitdagingen; denk vocht en
vorst.
Heb jij ooit van de code VB32-7 gehoord? Door met een resistent druivenras (een hybride) te werken dat geschikt
is in deze specifieke omgeving, is één
van de antwoorden. Als de hybride
slaagt, krijgt het beestje een échte
naam.
Rondom de resistente druivenstokken
worden stimulerende kruiden en planten
gezaaid zoals mosterd en boekweit. Er
wordt een omgeving gecreëerd met veel
biodiversiteit, waarin de natuur vanzelf
benodigdheden aantrekt en oplost. Een
soort natuurlijke ‘war zone’ zoals Ron
het mooi omschrijft. Dus ook de vijand
wordt geëlimineerd. Al blijft er 1 vijand
van de druiven bestaan zodra de druiven volgroeid zijn en dat zijn vogels.
Daarom spant Ron dan netten aan
beide zijden van de rijen druivenstokken.
Bij het oogsten van de druiven wordt hij
geholpen door enthousiaste vrijwilligers.
Na de rondgang lopen we uiteindelijk de
boeren wijnkelder in vol stalen tanks,
vaten en apparatuur om te bottelen.
Naast de verwerking van zijn eigen druiven doet hij dat ook voor enkele kleine
particuliere wijngaarden.
Aan het einde laat Ron ons proeven van
zijn oogst uit 2019. Wit, rose en rood.
Diverse leden maken van de gelegenheid gebruik om 1 of meerdere flessen
voor eigen gebruik in te kopen.
Aan het einde van deze geslaagde excursie trakteert het bestuur elk lid (incl.
diegenen die helaas niet aanwezig konden zijn) op een fles wijn van Dassemus. Na Ron en zijn Monique bedankt
te hebben voor de gastvrijheid keerden
we aan het einde van de middag voldaan terug naar Tilburg.
Ben Kramer, vz.
Secretariaat: Loenense Beek 25, 5032
RM Tilburg Tel. 013-4637632: e-mail:
pietjanmoerman@hotmail.com.

Bewustwording
Joep Voogt, HTC De Wolf
Toen de eerste wolf, die zich 15 tot 20
duizend jaren geleden afscheidde van
zijn soortgenoten om verder als hond
door het leven te gaan en zich bij de
mens als metgezel te voegen, denk ik
niet dat de mens van toen er ooit bij stil
heeft gestaan om deze nieuwe soort
vanaf dat moment te gaan onderdrukken.
Er is waarschijnlijk een hele periode aan
voorbij gegaan voordat deze nieuwe gedomesticeerde soort zich volledig aangepast zal hebben aan de mens en vice
versa. De wolf moest zijn vluchtgedrag
kwijtraken en de mens zal hebben moeten wennen aan een nieuwe metgezel.
Beide hadden ze voordeel. De wolf
hoefde niet meer op jacht. Hij kon leven
van de etensresten van de mens. De
mens had er een goede bewaker bij
voor zijn kuddes. Kortom, een goede
symbiose.
Het heeft heel lang geduurd voordat de
hond zijn intrede deed in het huishouden van de mens. Op oude schilderijen
zie je vaak honden afgebeeld in rijke
huishoudens en aan het hof van koningen en edelen. Op veel stadgezichten
zie je voornamelijk zwerfhonden op
straat. De uitdrukking “niet door de beugel kunnen” vindt hier zijn oorsprong.
“Onder den beugel moet men verstaan
den ring, waardoor in sommige steden
de honden gehaald werden; konden ze
er niet door, dan mocht men zulk een
hond niet houden.”
In de loop der eeuwen is men gaan ontdekken dat honden voor verschillende
doeleinden ingezet konden worden. De
hond als erfbewaker, als trekhond voor
de hondenkar, als veedrijver, als jachthond. Veel rassen zijn/worden gefokt
voor speciale doeleinden.
Eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog heeft de hond zijn intrede gedaan in

het gezin. Mensen kregen meer geld te
besteden dus konden ze zich een hond
veroorloven.
Omdat er toen niet veel meer bekend
was over honden dan dat ze van de
wolf afstammen werden ze ook als zodanig benaderd. Dit werd mede gevoed
door de observaties van wolven door
David Mech. Een roedel wolven had
twee leiders: de alfa reu en teef. Deze
zouden voor stabiliteit zorgen binnen de
roedel middels dominantieregels. Deze
regels werden ook op de huishond geprojecteerd. De alfa van het gezin eet
eerst dan pas de hond. De alfa gaat als
eerste door de deur, wint het laatste
spelletje, enz.. Deze lijst is te lang om
verder te noemen. Deze dominantieregels waren gebaseerd op aannames en
niet op wetenschappelijk onderzoek.
Toegegeven, ook ik en vele anderen
met mij, hebben honden opgevoed en
getraind volgens deze dominantieregels. Deze methodes waren gebaseerd
op straf en onderdrukking. Ik ben daar
niet trots op maar we wisten niet beter.
Gelukkig zijn er velen, waaronder ikzelf,
die in de afgelopen jaren de studies van
wetenschappers zoals Peter Neville,
Jaak Panksepp, Adam Miklosi, David
Appleby, Rudy de Meester hebben gevolgd. Zelfs David Mech heeft zijn
zienswijzen bijgesteld: zie https://hondenkenniscentrum.nl/artikelen/alfa_wolf.
Zij zijn na intense studies tot de conclusie gekomen dat onze gedomesticeerde
hond geen wolf is en dat hij zeker niet
als zodanig benaderd hoeft/dient te worden. Daardoor is er een grote ommezwaai gekomen die honden op een
positieve manier benadert. Beloningsgerichte methodes met respect voor de
hond. Zelfs in een wolvenroedel is er
sprake van harmonie en niet van onderdrukking. Met diezelfde harmonie moet

een hond ook benaderd worden.
In de praktijk komt het er dus op neer
dat u uw hond niet hoeft te domineren.
Het kan zelfs niet zoals blijkt uit studies.
Ook omgekeerd is dit het geval. Een
hond kan een mens niet domineren. Wij
zijn twee totaal verschillende soorten in
de evolutie met verschillende communicatievormen. Aangezien een hond niet
kan beredeneren dat wij een mens zijn,
zullen wij moeten gaan communiceren
in hondentaal zodat een hond ons begrijpt. We moeten als mens de communicatie van een hond leren begrijpen en
zijn gedrag leren lezen. Leren waar de
oorsprong van een hond zijn gedrag ligt.
Leren waar agressie vandaan komt
zodat die ook voorkomen kan worden.
En die vindt zijn oorsprong niet in dominantie.
Als een hond constant bezig is om ons
te domineren hebben we dan niet te
maken met een levensgevaarlijk dier in
huis? Moet een hond zich dan niet bewust zijn van zijn eigen status ten opzichte van ons als mens?
Leer uw hond met u samen te werken.
Onderdruk hem niet. Altijd het idee hebben dat je als hond onderaan moet
staan in de roedel (het gezin) en daar
ook gezet wordt, levert weinig levensvreugde op voor uw hond. Voed uw
hond op met liefde en beloningen. Niet
met straf of overheersing. Uw hond leert
door straf dat hij u niet kan vertrouwen
en wantrouwen is een zeer slechte
basis voor samenwerking.
Let wel, een positieve benadering van
een pup/hond houdt niet in dat hij/zij de
vrije hand krijgt. Absoluut niet. Regels
en grenzen kunnen ook op een positieve manier gesteld en bijgebracht worden.

Sportvereniging “de Blaak”
Onze sporten in Sporthal de Blaak
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

woensdag

20.00 - 21.00 uur
19.30 - 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

19.00 - 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

woensdag

10.00 - 11.00 uur
19.00 - 19.45 uur

vrijdag

09.00 - 09.45 uur
10.00 - 11.00 uur
Tijdens deze uren:

HIIT training - Slim & fit
Marieke van Damme
No nonsense Yoga Hatha
Aanmelding via het
Pilates
invullen van een contactBootcamp
formulier op de website:
www.svdeblaak.nl
Boksfit - Fast & Fit
No Nonsens Yoga Hatha
Fitness op apparaten
(niet tijdens yoga)

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 yoga (op maandag), pilates en
bootcamp een wachtlijst.
Sporten in The Rise
We zijn in september van start gegaan
met de sporten in The Rise. De leden
profiteren van de mooi ingerichte ruimte
en kunnen er ook voldoende afstand tot
elkaar bewaren. Dat is zeker nu belangrijk. Op maandag wordt er fanatiek gesport bij de HIIT training. Een training
waarin je in interval heel intensief aan
het trainen bent. Goed om je conditie op
peil te brengen of te houden. Het fijne

hieraan is dat je dit altijd op je eigen niveau kan doen. Op maandag en vrijdag
wordt er ontspannen maar ook ingespannen tijdens de yogalessen. Om
mee te doen aan de yogalessen hoef je
echt niet lenig te zijn. De lessen zijn
voor alle niveaus toegankelijk. Op
woensdagochtend staat pilates op het
programma. Bij Pilates werk je aan balans, coördinatie, kracht en lenigheid.
Op vrijdagochtend staat er naast de
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yoga ook nog de training boksfit op het
programma. Tijdens de training leer je
natuurlijk boksen maar is er ook aandacht voor het opbouwen van je conditie en kracht.
Voor de yoga op maandagavond is inmiddels een wachtlijst en ook pilates is
op dit mo-ment vol. Wil je eens een
proefles meedoen met een van de sporten? Vul het contact-formulier op de
website van de sportvereniging in.

Afscheid Gerard van Schooten
Op de Algemene Ledenvergadering van
22 september jl. heeft de voorzitter
onze secretaris Gerard in de bloemetjes
gezet en een cadeautje overhandigd.
Gerard heeft na 33 jaar besloten te
stoppen als secretaris van de sportvereniging. Voorlopig neemt Marianne van
den Bogaard de taken van Gerard over
als interim secretaris. Gerard heeft zijn
functie met verve vervuld en wij zijn
hem daar zeer erkentelijk voor.
Het ga je goed, Gerard!

Volleybal:
Elke woensdagavond komt een enthousiaste groep volleyballers bij elkaar om
een partijtje volley te spelen. Eerst spelen we ‘in’ en daarna gaat het los. Wij
zijn een gemengde groep, waarvan de
spelers diverse spelniveaus heb-ben.
Dat maakt niets uit!!! Het blijft een leuke
sociale groep. Lijkt het je ook wat? Kom
dan gerust een keer meedoen, we kunnen altijd nieuwe aanwas gebruiken. Je
bent van harte welkom.
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Badminton:
Hierbij een oproep aan de jeugd vanaf
10 jaar. Als je niet weet wat voor sport je
wilt gaan beoefenen, kom dan eens kijken op donderdagavond bij de badminton. Dat is de avond waarop we trainen
van 19.00 tot 20.00 uur en kun je kennis
maken met deze sport, bovendien kun
je dan zien, dat het iets meer is dan een
beetje overslaan zoals op de camping.
Je bent ook van harte welkom om een
proefles te volgen. Dus tot op een donderdagavond!

Seniorenmiddag woensdag 16-09-2020 in Villa Philharmonie
Wijkraad De Blaak, KBO Petrus en Paulus, Club ’92 en ContourdeTwern hebben samen een complete feestmiddag
georganiseerd in twee open tenten op
het terrein van Villa Philharmonie
waarin voor iedereen plaats was om
“coronaproof” te zitten.
De organisatie heeft binnen de Coronamaatregelen het maximaal haalbare
voor elkaar gekregen.
We hadden wel belangstelling voor
deze middag verwacht, maar dat die zo
groot zou zijn was een aangename verrassing. We konden helaas niet meer
dan 100 toegangskaarten verkopen en
hebben dus helaas enkelen teleur moeten stellen.
We boften met het mooie weer, waardoor het programma prima kon verlopen.

Mimy en Nelly ontvingen de gasten en
men kreeg elk 2 consumptiebonnen.
Voor iedereen stond een kopje koffie of
thee en een zoete lekkernij klaar.
Vervolgens heette de voorzitter van
KBO Petrus&Paulus, Hans van Roosmalen, iedereen van harte welkom. Natuurlijk werd ook aan iedereen gevraagd
zo veel mogelijk op zijn/haar plaats te
blijven zitten en zich te houden aan de
coronamaatregelen. Dat is ook gedurende de hele middag prima verlopen.
Terwijl iedereen merkbaar blij was weer
gezellig met elkaar te kunnen bijpraten
werd de sfeer verhoogd door accordeonist Peter Weijters. Meezingen mocht
helaas niet.
Daarna was er een Bingo die gedraaid
werd door Berry en Jacoline. De hoofdprijzen waren gesponsord door DA De
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Blaak en Jumbo De Blaak. Waarvoor
natuurlijk hartelijke dank. Dat bijna alle
prijzen in de linker tent vielen, zorgde
voor gezellige reuring.
Na de Bingo was er natuurlijk tijd voor
bijpraten onder het genot van een
drankje.
Ter afsluiting was er voor iedereen lekkere saté met frietjes, brood en kroepoek.
De catering die de hele middag werd
verzorgd door Villa Philharmonie was
uitstekend.
Voorzitter van Wijkraad De Blaak, Frans
van Dommelen, sprak aan het einde
van de middag nog een dankwoord uit
voor de fijne middag die mede mogelijk
gemaakt was door de inzet van de 6
vrijwilligers.
We kijken terug op een heel geslaagde

middag met tevreden gasten.
Door subsidies van de betrokken organisaties is de entreeprijs voor deze middag,

€ 7,50 per p.p., laag kunnen blijven.
Dus daarvoor bedanken we Wijkraad
De Blaak, Wijkraad Zorgvlied, Club 92
en KBO Petrus&Paulus.
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Wij hopen u bij een volgende gelegenheid weer te mogen ontmoeten.
Nelly van der Bijl, bestuursondersteuner, Wijkraad De Blaak

Nieuw boek over de wijken Zorgvlied,
De Reit en De Blaak
‘Zorgvlied, De Reit en De Blaak’ is het
vijfde deel van de succesvolle reeks
buurtboeken, geschreven door Ronald Peeters. Het boek legt de nadruk
op het gebied dat ruwweg omsloten
wordt door de spoorlijn Tilburg-

Breda, Ringbaan-West, A58 en Oude
Warande, met een uitstapje naar de
landgoederen in het westelijk gelegen buitengebied.
Meer dan honderd jaar geleden was dit

stadsdeel in het zuidwesten van Tilburg
nog een landelijk gebied met enkele waterlopen, vennetjes, veel akker- en weilanden en hier en daar wat boerderijen.
In 1826 werd de Bredaseweg in dit gebied aangelegd en in 1863 doorsneed

De Blaakboerderij aan het (latere) Dussenpad in 1977 met mevrouw J. Koks.
In 1874 liet wollenstoffenfabrikant Arnoldus Pollet (1843-1916) het buitenhuis
‘Hofstede de Blaak’ bouwen. De buitenplaats was een boerenwoning met een
jachtkamer. In 1907 verbouwde Jan van
der Valk de hofstede met behoud van
het interieur van de oorspronkelijke
jachtkamer. Vermoedelijk na de dood
van Pollet is er tot de jaren tachtig een
landbouwbedrijf in gevestigd. De Stichting Behoud Blaakhofstede verkocht in
1984 tegeltjes met historische boerderijen erop ten behoeve van de restauratie tot wijkcentrum. Vanaf 1989 is het
hele pand café-restaurant Hofstede De
Blaak geworden. (Coll. Regionaal Archief Tilburg / foto Dré van den Bogaard)
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de spoorlijn Tilburg-Breda het gehucht
de Reit. De statige wijk Zorgvlied werd
vanaf de jaren dertig van de vorige
eeuw aangelegd; het Burgemeester Van
de Mortelplein en de straten ten zuiden
daarvan richting Baroniebaan in de
jaren vijftig. Ten noorden van de Bredaseweg ontstond vanaf de jaren zestig
de wijk de Reit. De uitbreiding van de
stad met de wijk de Blaak, ten zuiden
van de Baroniebaan, werd vanaf de
jaren zeventig aangelegd.
Het bijzondere boek geeft in ruim 330
foto’s een mooie beeldcollage van de
vroegste geschiedenis en de ontwikkeling van de wijken in de negentiende en
twintigste eeuw. Het toont fraaie straatgezichten en bekende gebouwen. Het
alledaagse leven met kerk, school, verenigingen, bedrijvigheid, en ook de don-

De Blaak in 1983. Centraal de Blaakboerderij
met rechts daarvan het
Reuselpad. Links de
Ekkersrijt en het Oude
Maasje. Boven de Weteringlaan. Rechtsonder de Esperloop en
geheel rechts de Dieze.
(Foto Flying Camera)
kere oorlog en vrolijke bevrijding komen
ruimschoots in beeld. De foto’s zijn te

dateren tot ongeveer de eeuwwisseling.
Velen daarvan zijn afkomstig uit particuliere collecties. Dat maakt het boek zo
bijzonder.
Het 184 pagina’s dikke boek ‘Zorgvlied,
De Reit en De Blaak’ is het tweede deel
in de serie ‘013BOEK’ van uitgeverij De
Tilburgse Binding en het is vanaf 21 november voor € 22,50 verkrijgbaar in de
boekhandel.

Eind 1865 werd door de Belgische onderneming Société Anonyme des Chemins de
Fer du Nord de la Belgique de lijn Turnhout-BaarIe-Nassau aangelegd en op 1 oktober 1867 reed de eerste trein van Tilburg naar Turnhout, waarmee het Bels Lijntje
een feit was. In 1898 werd de spoorlijn van Tilburg tot de grens Nederlands staatseigendom. De trein op deze foto uit 1958 bevindt zich op de splitsing van het oude
en het nieuwe tracé (nu iets ten zuiden van de A 58). (Coll. Regionaal Archief Tilburg)
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Jong geleerd, oud gedaan
Bij TC de Blaak wordt door een actieve
jeugdcommissie veel georganiseerd
voor onze jongste leden, waaronder de
clubkampioenschappen.
Op een zonovergoten vrijdagmiddag in
september vonden de clubkampioenschappen voor de jeugd plaats. Zo'n 20
enthousiastelingen tussen de 6 en 14

jaar deden mee. Er werd in 4 categorieën gespeeld.
Bij de jongsten gingen Thomas en
Thom er met de eerste prijs van door.
Ook Julian, Jasmijn en Pepijn vielen in
de prijzen. Het was een super sportieve
en gezellige dag. Volgend jaar weer!
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De Blaakse Bliksem Bokaal
Op 9 avonden strijden volwassen leden
om de Blaakse Bliksem Bokaal, een
tennisavond waarbij elkaar ontmoeten
(corona ‘proof’) en lekker tennissen
centraal staan!
Alle senior leden zijn uitgenodigd en of
je nu al lang tennist of net bent komen
binnenlopen, iedereen doet mee! Er
worden Herendubbel, Damesdubbel en
Mix-partijen gespeeld.
Leden schrijven zich in als individu en
de organisatie koppelt je iedere keer
aan een andere partner, zodat je in wisselende samenstelling speelt! Je speelt
altijd met spelers van gelijk niveau, dus
of je nu net bent begonnen of bij het
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meubilair hoort, het maakt niet uit. De
organisatoren zorgen iedere week voor
leuke combinaties en spelers voor een
heerlijke pot tennis!
Mocht je nog nooit wedstrijden hebben
gespeeld, dit is je kans om daar eens
aan te ruiken. Voor ervaren toernooispelers hebben we de juiste tegenstand
in huis gehaald, dus ook zij komen aan
hun trekken!
Winterleden, leden met een tijdelijk
abonnement alleen voor de 5 wintermaanden, zijn van harte welkom om
mee te doen en op deze manier de
sfeer in de club te proeven en (hernieuwd) kennis met tennis te maken.

“Villa Vredelust” opent haar deuren
Verscholen in de verwilderde bossen op
de T-splitsing van de Baron van Voorst
tot Voorstweg en de Bredaseweg te Tilburg ligt Villa Vredelust. Dit uit 1884
stammende monument is in het verleden onder andere gebruikt als weekendverblijf door diverse textielbaronnen.
Van 1973 tot 2013 is Villa Vredelust in
het bezit van de gemeente Tilburg
geweest. In die periode werd het pand
anti-kraak bewoond en is het zwaar vervallen geraakt.
Nadat de villa een tijd te koop heeft gestaan en diverse mogelijke invullingen
de revue zijn gepasseerd, hebben de
huidige eigenaren, drie Tilburgse ondernemers, de herontwikkeling
van het gebied en de villa uitgevoerd.
Het resultaat is een tot de verbeelding
sprekende uitspanning in een natuurlijke omgeving welke voor iedereen toegankelijk is, aanhakend bij het 1250
hectaren grote Stadsbos013.
Het landgoed Vredelust heeft de Natuurschoonwet status, en is 7 dagen per
week publiek toegankelijk gemaakt. Het
rijksmonument is de afgelopen jaren
zeer grondig en professioneel gerestaureerd en daarmee in de oude glorie hersteld. Dit alles in goed overleg en
samenwerking met de Gemeente Tilburg, de Provincie Noord-Brabant en de
Rijksdienst voor monumentaal erfgoed.
Direct aan het oude monumentale pand
is een moderne contrasterende nieuwbouw gerealiseerd waardoor in totaal
een multifunctionele horecagelegenheid
is ontstaan.
Een voor een breed publiek toegankelijke uitspanning, in harmonie met de
omgeving.
Het pand voorziet nu in een brasserie,
een bruin café, een herenkamer en diverse ruimten voor private diners, bor-

rels en vergaderingen. De sfeervolle
omgeving en het authentieke gebouw
lenen zich ook bij uitstek voor een mooi
bruiloftsfeest wat het bruidspaar en de
gasten zich nog lang zullen heugen.
Kortom; de mogelijkheden zijn eindeloos.
Rondom het pand ligt een eigen bos
van ruim 6 hectaren met een grote vijver en een riant
terras van ruim 200m2. Het bos rondom
Vila Vredelust is onderdeel van het veel
meer omvattende Stadsbos 013 (2500
hectaren) waarvan Villa Vredelust op
haar beurt vanaf 10 oktober het kloppende hart zal zijn. Iedereen is welkom
om te komen eten, drinken, vergaderen,
feesten en het beleven van de natuur.
Alles voorlopig uiteraard met inachtneming van de RIVM-corona regels. Reserveren is verplicht!
Villa Vredelust zal 7 dagen per week
open zijn vanaf 11:00. In de brasserie
kan, na een fijne boswandeling, fietstocht of sportieve activiteit in het Stadsbos 013, een heerlijke kop koffie, een
verfrissend drankje en een stuk taart
genuttigd worden. De lunch is
laagdrempelig maar van uitstekende
kwaliteit. Qua avondkaart positioneert
Vredelust zich tussen het zogenaamde
eetcafé en een meer exclusief restaurant. Kortom een uitstekende
prijskwaliteitverhouding.
In het bruin café is plaats voor een georganiseerde borrel maar ook vooral
voor passanten die komen voor een
heerlijk speciaal biertje van de tap en
een gezellig gesprek. Er zal meestal wel
een bekende zijn en anders staan de
barmensen altijd open voor een
plezierig gesprek.
De meer chique authentieke herenka-
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mer, met open haard en uitzicht op het
grandioze terras en de vijverpartij, is uitstekend geschikt voor groepsdiners, recepties of condoleances. Op de eerste
verdieping bevindt zich nog een vergader- en presentatieruimte met alle faciliteiten Tot slot vind je op de oude zolder
nog een “privé” café om met een klein
gezelschap sfeervol (na) te borrelen.
Dit alles is volledig ingericht in harmonie
met de natuurlijke omgeving. Zo wordt
de nok van de brasserie gesierd door
1200 vogels die als het ware door een
tunnel vliegen en vermaken de vissen
zich uitstekend in het aquarium barblad.
Wees welkom en kom snel kijken!
www.villa-vredelust.nl
info@villa-vredelust.nl
Uiteraard is ook Villa Vredelust vanwege de Coronamaatregelen op dit
moment gesloten voor publiek. Dit artikel kwam binnen voor de sluiting
van de horeca.

Vere Domi opent binnenkort haar deuren
Een Echt Thuis voor mensen met Dementie of Parkinson
Vere Domi, gelegen aan de Poppelseweg in Goirle, opent in November
2020 haar deuren. Het is een nieuw
particulier initiatief ontstaan vanuit
ZorgMies Nederland Regio Tilburg
voor ouderen met dementie of parkinson. Vijf ouderen kunnen hier genieten van een fijne plek waar ze

zichzelf kunnen zijn en hun eigen natuurlijke levensritme, interesses en
dagindeling kunnen behouden.
ZorgMies Nederland Regio Tilburg levert op aanvraag maatwerk en persoonlijke zorg in de vorm van verzorging,
ondersteuning en begeleiding van 2 tot

24 uur voor ouderen met dementie of
parkinson thuis. De organisatie ondersteunt mantelzorgers en families. De
laatste paar jaren was er steeds meer
vraag vanuit ouderen om hun oude dag
onafhankelijk, waardig, veilig en met
vrijheid te beleven. ZorgMies Nederland
Regio Tilburg geeft met veel respect gehoor aan deze wil van de zorgvrager en
wil hen daarom een fijne plek aanbieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Vandaar de opzet van Vere Domi.
Een unieke en persoonlijke benadering
Vere Domi betekent echt thuis in het Latijns en biedt ruimte aan vijf ouderen
met dementie of parkinson. Het is een
prachtig gelegen landelijke woning,
waarin het gevoel van ruimte en huiselijkheid overstemd. Elke bewoner heeft
zijn eigen woon/slaapkamer. Bewoners
delen met elkaar een stijlvolle woonkamer met een open haard, keuken, badkamer en tuin. Vanuit het huis kijken
bewoners uit over verschillende landerijen. Naast dat Vere Domi omringd is
door natuur, ligt het ook dicht bij het
centrum van Goirle.
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In Vere Domi zal de zorg verder gaan
dan waar het bij thuiszorgorganisaties
en het reguliere verpleegtehuis stopt,
namelijk volledige zorgondersteuning,
een informele sfeer, ruimschoots persoonlijke aandacht en oprechte interesse. Vaste vertrouwde gezichten, die
de persoonlijke situatie van de bewoner
kennen. Er is ruimte voor ieders verhaal. Bij de uitvoering van de zorgvraag
kijkt Zorgmies hoe ze de zorg aan kunnen passen aan de specifieke wensen
van de zorgvrager en de familie. Ze kijken niet naar wanneer het hen uitkomt,

maar wanneer het voor de zorgvrager
uitkomt. De zorg zal dus worden aangepast aan de wensen van de zorgdrager
en de familie. “De allereerste vragen die
wij aan de zorgvragers en de familie
stellen zijn: “Waar wordt u gelukkig
van?” en “wat wilt u zelf?” Wij willen dat
de bewoners van Vere Domi hun oude
dag net zo volmaakt kunnen beleven als
voorheen en dat ze de dingen kunnen
blijven doen die hun leven kleur en verbinding geven. Wij zijn er voor de persoonlijke zorg met hart voor de
bewoners en zijn of haar familie. Voor
praktische ondersteuning, maar ook
voor emotionele ondersteuning. Houvast en verankering voelen is noodza-
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kelijk bij elke thuiswonende oudere. Het
beleven van de dag moet voor elke bewoner als een fijne warme jas aanvoelen”, aldus Sabine Kleiren,
initiatiefneemster van Vere Domi.
Aanmelden
Vere Domi zal in November haar deuren
openen en aanmelden voor bijvoorbeeld
een bezichtiging is vanaf nu mogelijk.
Wilt u uw vader of uw moeder aanmelden als bewoner en een kijkje nemen in
het huis of wilt u meer informatie? Dan
kunt u contact opnemen met Sabine
Kleiren, bereikbaar via telefoonnummer
+31630085250 of via tilburg@zorgmies.nl

13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown
Het coronavvirus hee te veel ruimte gekreegen om zich te verspreiden. Om
O corona onder controle te kkrijgen,
is ingriijpen noodzakelijk. Per 14 okttober 22.00 uur gelden daaro
om de volgende maatregelen:
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Nieuw gevestigd:
Makelaardij Zuid
Als je je huis verkoopt dan is dat meer
dan het doorschuiven van een stapel
stenen naar een volgende eigenaar. In
jouw woning heb je tenslotte je eigen
geschiedenis geschreven. Hier zijn je
kinderen geboren of uitgevlogen. Hier
heb je de liefde gevonden of verloren.
Je hebt hier belangrijke beslissingen gemaakt, gelachen met vrienden en woordenwisselingen gehad. Met de verkoop
van jouw huis sluit je een periode in je
leven af. Tegelijk is een woning niet alléén emotie. Jouw pand vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Als je het
gaat verkopen, wil je daar natuurlijk een
goede prijs voor hebben. Dat begrijp ik
maar al te goed.
Mijn naam is Janneke Vorselaars- de
Kort, ik ben getrouwd en moeder van
Julie (2001) en Bobbie (2003)
Wij wonen in de Blaak en onlangs heb
ik mijn droom verwezenlijkt en heb ik
Zuid opgericht.
In het vak van makelaar komen mijn
persoonlijke interesses en mijn professionele ervaring perfect samen.
Van huis uit kreeg ik de liefde voor woningen en architectuur mee.
Van mijn vader leerde ik over bouwstijlen, materialen, bouwtechnieken en architecten. Als kind was ik al gegrepen

door de panden van Jos Bedaux. Nog
steeds ben ik onder de indruk van de
bouwwerken van deze architectonische
kunstenaar en zijn waardige opvolgers.
Ik houd van mooie gebouwen, maar
voor mij gaat de makelaardij toch vooral
over contact tussen mensen en de
meerwaarde die ik kan brengen. Een
vooruitstrevende makelaar is een expert
op het gebied van
matchmaking, marketing, coaching en
advies.
Mijn kantoor is kleinschalig en dat
brengt een hoop voordelen met zich
mee. Dat betekent namelijk dat ik volledig betrokken ben bij elke stap. Ik heb
affiniteit met jouw woning, ken alle belangrijke details en ben steeds volledig
op de hoogte van alle ontwikkeling en
reageer daar adequaat op.
Ook heb ik oog voor het potentieel van
een woning en neem daar anderen
graag in mee. Wat voor moois gaat er
bijvoorbeeld schuil achter een huis?
Hoe kun je een woning het beste afstemmen op jouw woonwensen? Hoe
combineer je werken en wonen? Of hoe
combineer je duurzaamheid met comfort?
Het is een voorrecht dat ik mensen mag
begeleiden bij zo’n emotioneel proces
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als het verkopen of aankopen van hun
woning, een stukje van hun leven. Ik
doe dat met hoogwaardige, persoonlijke
service, kennis, integriteit en absolute
waardering voor vastgoed.
Ik ben gediplomeerd, opgeleid en gecertificeerd volgens de NVM norm en
zowel zakelijk als persoonlijk aangesloten bij de brancheorganisatie VastgoedPro.
Ik ga graag voor je aan het werk, laten
we elkaar snel ontmoeten.

Praat mee over evenementen op ’t Laar
aanmelden voor klankbordgroep
Op evenemententerrein ’t Laar vinden
jaarlijks verschillende evenementen
plaats. Verschillende bewoners
geven aan dat zij soms overlast ondervinden. De gemeente heeft daarom een
klankbordgroep opgericht. De
bedoeling is om in deze klankbordgroep
de bewoners te informeren over de evenementen die worden gepland
en afspraken te maken om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook wordt
na afloop van evenementen met
de klankbordgroep geëvalueerd hoe het
evenement is verlopen en wat eventuele verbeterpunten zijn.

Aanmelden klankbordgroep
De klankbordgroep komt ieder kwartaal
bij elkaar. Inmiddels hebben zich drie
bewoners voor deze
klankbordgroep aangemeld. Wilt u zich
ook opgeven voor de klankbordgroep?
Stuur dan een mail aan Jet van
Baast, accountmanager Evenementen
van de gemeente. Het emailadres vindt
u onderaan de brief.
In de klankbordgroep zijn ook ’t Laar
(Servicecentrum) en medewerkers van
de gemeente Tilburg
vertegenwoordigd.
Wilt u niet deelnemen aan de klank-

bordgroep, maar heeft u wel punten die
hier besproken moeten worden?
Dan kunt u ook contact opnemen met
Jet van Baast, of dit melden bij één van
de al betrokken bewoners:
Jacques de Rooij, Karel Doormanlaan
45, jjjw.de.rooij@ziggo.nl.
Meer informatie
Hebt u nog vragen over deze brief, dan
kunt u contact opnemen met Jet van
Baast van de gemeente Tilburg. Zij
is bereikbaar via telefoonnummer 06 51 57 41 75 en per e-mail
jet.van.baast@tilburg.nl.

Vraagblaakje

Gevonden op bospaadjes:
Gouden oorbel
Af te halen op de Calfvense bosloop 4

Groot nieuws van uit het Brabantse Land
Wij hebben gedurende de sluiting van
de Horeca vanwege Corona ’s middags
een overheerlijke stamppotten drive

ofwel de Druif Through.
Help de Druiventros de winter door.
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Team Druiventros: Ad, Mieke, Rob en
Janny (bekend van Herrie in de Druiventros) heten jullie van harte welkom.

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

: k. havenaar
: p. van der bijl
: h. de kort
: f. vergeer
: m. van den boogaard
: 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
4632558

regge 60
secretariaat@svdeblaak.nl
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

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’

: j. swinkels
: n. de langen
: b. bruens
: a. husson
: s. willekens / a. van den elshout

grebbe 42
grebbe 40
wielingen 5
grevelingen 38
schout backstraat 41

4689466
4675632
06-20645330
06-37469823
06-39489094

KERKEN
r.k. parochie petrus en paulus
begraafplaats vredehof

: h. strijards
: j. rijken

vierwindenlaan 11
esperloop33

4670580
06-40408627

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

secr.

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

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

