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Voorwoord
Ik ben zeker niet de enige die 2020 zo snel als mogelijk zal willen vergeten.Gelukkig beloven deskundigen en politiek ons licht
aan het einde van de tunnel in de eerste helft van 2021. Laten we de maatregelen die zijn getroffen nog even volhouden met elkaar. Dan wordt het vast een hele mooie zomer!
Helaas betekent dit wel dat we Kerst en Oud- en nieuw niet kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. Vaak met ál onze naasten
vlakbij. Het zal zeker ingetogener worden. Intiemer misschien ook, maar laten we hen die toch al wat eenzamer zijn zeker niet
vergeten.Bezoek is niet verboden, een kaartje of een bloemetje al helemaal niet. Kleine moeite, groot plezier. Zeker in deze
donkere dagen van december.
Zelf zie ik ook de voordelen. Normaal zou ik voor zo’n 20 personen koken met kerst. Hartstikke gezellig, maar ook druk in de
voorbereidingen. Deze keer beperk ik het tot mijn eigen gezin. Alle tijd dus om nieuwe dingen uit te proberen én om voor en tijdens de kerst dingen te doen waar ik normaal gesproken niet aan toe kom. Meer tijd voor het gezin, voor mijn hobbies en voor
mijn omgeving, want de coronatijd heeft me sowieso al meer bewust gemaakt van het feit dat we in een schitterende omgeving
wonen. In de Blaak, in Tilburg én in een straal van 30 km daaromheen.
Ik wens u, namens de volledige redactie van Wijkblad de Blaak hele fijne feestdagen en een beter 2021!!
René
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Volg ons:

De Stilte
Guus KMW
In deze donkere dagen zit iedereen
langzamerhand gedwongen thuis te
werken, omdat we het met z’n allen
weer niet meer weten hoe het moet.
Normen en waarden krijgen plotseling
andere parameters toegekend. Er zijn
mensen die daar dan weer gebruik van
maken om de zekerheid die we allemaal
dachten te hebben ver onderuit te halen
en zondebokken te creëren; ze de
Zwarte Piet toe te spelen.
Een tijd van zelfreflectie met af en toe
ongure kantjes. Politieke retoriek; ik
heb het niet gedaan, maar die ander
deed het. Wij kunnen het allemaal veel
beter, zouden het anders gedaan hebben. Maar eigenlijk weten we het zelf
ook niet. In plaats van dat heel de politiek er de schouders onder blijft zetten
zoals aan het begin van het jaar, komt
er steeds meer verkiezingskoorts opzetten. We moesten ze meteen allemaal in
quarantaine zetten, zodat er met iedereen nagedacht kan worden aan een oplossing voor iedereen.
Was iedereen dit voorjaar buiten spelen, fietsen, wandelen, thuiswerken en
lopend de kinderen naar school brengen. Nu gaan we weer met de auto naar
school, naar de stad, naar overal waar
we ook te voet of met de fiets naar toe
hadden kunnen gaan. Het kon dus blijkbaar wel, waarom nu dan niet?
Tijdens de stille periode waren er veel
kinderen buiten en gelukkig ook veel
volwassenen zagen tijdens hun thuiswerkpauzes het daglicht. Lekker wandelen en brood mee.
Maar ik zag op een gegeven moment

plussenioren, dat zijn senioren, maar
dan nog ouder, met een grijper en een
vuilniszak lopen om zwerfafval te verzamelen! Het moet niet gekker worden.
Iedereen zit thuis, mag of kan niet aan
het werk. Ook de jongeren onder ons.
Waarom doen die dat niet? Dat iedereen moet blijven bewegen en dat buitenlucht gezond is, prima, maar
plussenioren hoeven dit niet al vuil verzamelend te doen. Bovendien zou dat
helemaal niet moeten, want je gooit je
afval in de bak. Ook je mondkapjes, als
je ze niet meer gebruikt. Een schonere
omgeving begint bij jezelf beste Blakers.
Waarom doen we het dan niet?
Waarom zetten we toch de flessen bij
de container als je ziet dat hij vol is?
Flikkeren we zakken vol kleding naast
de container. Omdat we nu eindelijk
eens tijd hadden om de boel eens goed
op te ruimen, omdat we toch niets te
doen hadden?
Het antwoord ziet u iedere ochtend in
de spiegel, als u uw tanden staat te
poetsen, zich staat te scheren, op te
maken of uw haren te föhnen.
Hoe vervuilend kunnen we bezig zijn.
Zelfs tijdens de lockdown presteren
meerdere Blaakbewoners hun parkeerplaats op te eisen, door, zodra het
plaatsje voor de deur vrij is, meteen hun
auto daar neer te zetten. Sommigen rijden hun auto zelfs van de dam af, dat
er maar niemand voor hun huis gaat
staan.
Een paar jaar geleden kreeg mijn neef,
toen hij mijn zoon met een paar vrienden, kwam ophalen het verwijt dat hij de
motor van zijn auto liet draaien. ”Denkt

u aan het milieu”. Daar scoorden ze
wel een punt. Diezelfde mensen doen
nu niets anders dan starten, 30 meter
rijden, parkeren. ’s Avonds hetzelfde ritueel, maar dan in omgekeerde volgorde. Aan het milieu denken ze
plotseling niet meer, als mijn auto maar
op mijn plek staat. U mag zelf de conclusie trekken.
Hoe schoon was de lucht in het voorjaar, hoe stil was het ’s ochtends op
straat. Bijna geen startende vrachtwagens op Katsbogten, geen geluid van
de A58. Maar Tilburg hield zich, volgens
de metingen van Google, niet aan de
regels, te veel verplaatsingen. Gek hè,
Tilburg, logistiek centrum van Brabant!
Ondanks dat het toch veel stiller was
dan normaal, ondanks alle noodzakelijke verplaatsingen, wij toch ons dagelijks brood op de plank hadden liggen.
Wees blij dat het toch kon, ondanks alle
statistische verwijten. We kunnen het
ook proberen zo te houden.
Maar toch is de Coronastilte het ergst
van allemaal. Het is stil in huis. De
Blaak is hard geraakt. Je komt alleen
thuis, geen gesnurk meer van je partner
in de nacht, geen praatje meer, niet
meer samen koken, wandelen of de
hond uitlaten.
Laten we eens juist deze mensen in
deze tijd ondersteunen en waarderen.
Met z’n allen.

Alles uit handen
of alles in
eigen hand?
Altijd bereikbaar:

013 572 1822
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk.

www.moniquevanhoutum.nl
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Secretaris Peter van der Bijl
van wijkraad De Blaak aan het woord

2020, wat een jaar! Het was nauwelijks
begonnen en dan begonnen in maart al
de problemen. Gelukkig konden we het
Driekoningenzingen, de bewonersvergadering en een geweldig carnavalsfeest in het Sportcafé nog wel
organiseren. Maar daarmee was de
koek vóór de zomer op. Straatfeesten
waren helaas niet meer mogelijk. In
september was er voor de senioren nog
een buitenevenement met bezoekers op
een vaste plaats. In het voorjaar zijn
ook enkele bestuursvergaderingen vervallen. In juni was vergaderen weer mogelijk, maar in november hebben we
noodgedwongen online moeten vergaderen.
Toch was 2020 niet allemaal kommer en
kwel. We hadden een prachtig voorjaar
en heel behoorlijke zomer met veel bui-

tenrecreatie. Het bestuur is zo veel mogelijk aan het werk gebleven, maar is
richting de bewoners maar beperkt
zichtbaar geweest. De bezetting van het
bestuur is dit jaar flink gewijzigd. Een
nieuwe penningmeester en bestuurslid
voor de communicatie zijn aangesteld
en een ander bestuurslid heeft het bestuur verlaten. Het bestuur bestaat nu
uit 6 personen.
Bijzondere aandacht van het bestuur zal
er het komende jaar zijn voor zaken als
de huisvesting van arbeidsmigranten,
de mogelijke verbreding van de A58, het
groot onderhoud van wegen en openbare ruimte (het ‘meerjarenplan’ of
MJP) en de energietransitie. De wijkraad en onder andere de sportvereniging en wijkblad De Blaak willen de
wijkbewoners zo goed mogelijk informe-

ren over alles wat van belang is voor de
wijk. Naast de bestaande communicatiemiddelen wordt er daarom gewerkt
aan de installatie van twee informatiebeeldschermen in de passage van het
winkelcentrum.
De gemeente Tilburg stelt per 1 januari
2021 een wijkagenda verplicht, waarin
de gewenste inrichting van de fysieke
en sociale woonomgeving wordt beschreven. Voor het opstellen van de
eerste versie daarvan wordt nu onder
andere samengewerkt met verschillende instanties die werkzaam zijn in de
wijk. De wijkagenda is dynamisch, moet
vooral ook door de bewoners breed gedragen worden en zal tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering worden
voorgelegd.
In de statuten van de wijkraad is een
maximum van zes jaar gesteld aan de
zittingsperiode van bestuursleden.
Begin volgend jaar zal ik deze mijlpaal
bereiken. Daarom wil ik kandidaten voor
de functie van secretaris oproepen om
zich aan te melden bij
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl
Omdat we nog niet zijn verlost van het
coronavirus en geen ontmoetingsplaats
willen creëren, zal de kerststal bij de
Hofstede dit jaar niet worden opgebouwd. Ook het Driekoningenzingen
kan helaas niet doorgaan. Om het nog
een beetje goed te maken hebben we
een kerstkaart bijgevoegd.
Ik wens u fijne feestdagen, een goed
begin van het nieuwe jaar en een snel
einde aan de crisis.

Th u i sz o r g v an Het L aar
Langer zelfstandig wonen, het is
mogelijk met Thuiszorg van Het Laar.
Het Laar biedt mensen al 45 jaar de
mogelijkheid te leven zoals ze dat zelf
willen. Ook als u wat ouder wordt en
het misschien wat minder makkelijk is
om vast te houden aan uw
zelfstandigheid en leefstijl.
Samen met Het Laar blijftt u langer
z e l f s t a ndi g. K i j k o p ww w. he t l a a r . nl
o f be l m e t 0 1 3 4 6 5 7 7 0 0 o m u a a n
t e m e l de n.
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Beste Blaakbewoners
Nelly van der Bijl,
Bestuursondersteuner Zorg,
WMO en ouderennetwerk Wijkraad de Blaak
Graag hadden Ko Schaaders en ik afgelopen jaar wat meer activiteiten voor
de senioren in onze mooie wijk De
Blaak georganiseerd. Helaas heeft het
coronavirus roet in het eten gegooid en
konden veel van onze geplande activiteiten en lezingen niet doorgaan.
Gelukkig kunnen we wel terugkijken op
een prachtige bijeenkomst bij de Philharmonie in september. Ook hebben er,
weliswaar met tussenpozen, toch nogal
wat koffieochtenden door kunnen gaan.
Ook is er veel gewandeld en gefietst.
Dus we hebben elkaar wel af en toe
kunnen ontmoeten maar hopen voor
volgend jaar dat de mogelijkheden er
weer zijn om meer voor u te kunnen
doen.
Ik ben intussen op zoek gegaan naar
wat demografische gegevens van onze
wijk. Met name was ik benieuwd naar
hoeveel 60-plussers er in de Blaak
wonen. De gemeente heeft me desgevraagd een aantal gegevens aangereikt
die ik graag met u wil delen. Hierop is te
zien hoe de opbouw in alle leeftijdscategorieën is.
In totaal woonden er op 1 januari 2020

5940 mensen in De Blaak. Dat lijken er
elk jaar een beetje minder te worden,
want in 2008 waren dat er nog 6291.
Op 1 september 2020 hadden we 2197
60-plussers, wat 36,8 procent van het
totaal aantal bewoners is. In 2008 was
dat nog maar 16 procent, dus we ‘vergrijzen’ een beetje. De Blaak telt momenteel ongeveer 2500 huishoudens.
Wellicht is het u bekend dat er door ons
een bestand aangelegd is van senioren
die in De Blaak wonen. Degenen die in
dit bestand staan, hebben daar allemaal
persoonlijk toestemming voor gegeven.
Deze gegevens worden alleen maar gebruikt door bestuursondersteuners Nelly
van der Bijl en Ko Schaaders om u te
informeren over activiteiten en bijeenkomsten in De Blaak. Veel van deze informatie gaat via e-mail.
Mocht u in dit bestand opgenomen willen worden om zo goed geïnformeerd te
blijven over wat er zoal voor onze senioren in onze mooie wijk gebeurt dan kunt
u uw gegevens aan mij doorgeven via
onderstaande contactgegevens. Hiervoor is het gewenst dat u uw naam,
adres, postcode, telefoonnummer en e-

mailadres doorgeeft.
Indien u later uit het bestand verwijderd
wil worden is een e-mail of telefoontje
voldoende. Ook als u hier andere vragen over heeft horen we dat graag van
u.
Mocht u een onderwerp hebben voor
een themabijeenkomst dan hoor ik dat
ook graag van u. Dan zal ik bekijken of
het mogelijk is dat te plannen in 2021
en zoek er de juiste sprekers bij. Dus
schroom niet en laat het me weten.
In deze dagen rondom Kerst en de jaarwisseling is het allemaal een beetje anders dan we gewend zijn. Het
coronavirus en de maatregelen die
daarvoor nodig zijn, maken dat we elkaar op een andere manier kunnen ontmoeten dan gebruikelijk. Ik wil u, mede
namens Ko, vanaf deze plaats samen
met uw naasten, sfeervolle kerstdagen
en een gezond en mooi 2021 toewensen en hoop dat we elkaar snel weer
mogen ontmoeten.
e-mail: nelly@wijkraaddeblaak.nl
tel: 0642575760
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obs de Blaak
Sinterklaasgedicht
Richting het einde van december is het tijd om terug te kijken
Naar een jaar dat met geen ander is te vergelijken
Het begon nor rustig, zoals alle andere,
Maar in maart zou alles gaan veranderen
Ook op OBS de Blaak bracht dat heel wat teweeg
Na een tijdje zelfs alle klaslokalen leeg
Kinderen en ouders thuis samen aan de slag,
Ineens een heel andere invulling van de gemiddelde schooldag
Papa en mama werden ook meester en juf,
Het hele thuisfront werkte zich suf

!

!
!
!

Gelukkig na een tijdje weer naar school voor de helft van de tijd
Geen schoolreisje of kamp, tot onze grote spijt
Gelukkig het jaar samen wel mooi af kunnen ronden
En voor vele vakanties werden alternatieven gevonden
In augustus weer lekker met het jaar gestart
Maar wel in corona-tijd, het bleef heel apart

!

Uw huis verbouwen?!!

VLAKBIJ DE BLAAK!
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De klassen weer compleet, dat was fijn,
Maar wat blijft het vreemd, geen ouders op het plein
Samen komen deze vervelende tijde echter wel door
En op school wordt weer lekker hard gewerkt hoor
Flink wat verbouwen, de school wordt steeds netter
Met werkpleinen voor kinderen, leren wordt zo veel vetter
Maar daarmee is nog niet al het werk van de baan,
We blijven ons ontwikkelen, ons werk is nog niet gedaan
Elke dag leren, lezen, taal en rekenen,
Muziek en gym, lekker samen tekenen
Zorgen dat kinderen kunnen opbloeien
OBS de Blaak: samen leren groeien
En nu de laatste zin van het gedicht van Sint en Piet
Veel plezier deze Sinterklaas namens ons allemaal en geniet!

Buurtpreventie De Blaak tijdens conoratijd
Buurtpreventie De Blaak heeft ook tijdens de gedeeltelijke “lockdown” haar
taken gewoon uitgevoerd. Er wordt regelmatig gelopen of gefietst en naast
een preventieve en waarnemende taak
hebben wij juist nu in coronatijd ook een
sociale functie.
Tijdens deze voor veel mensen (en met
name ouderen) moeilijke tijd, zitten veel
mensen thuis. Daarom lopen vrijwilligers van de buurtpreventie nu regelmatig in de ochtend en middag door de
wijk. Wij kunnen dan makkelijker worden aangesproken of maken gewoon
kennis met nieuwe bewoners. Daarnaast kunnen wij bewoners op bepaalde
(onveilige) situaties rondom hun huis attenderen. Uiteraard wordt er ook tijdens
de avonduren en de nachtelijke uren
door de wijk gelopen door de vrijwilligers van de buurtpreventie om naast
sociale contacten ook onze wijk “in de
gaten te houden” en excessen waar te
nemen. Als het nodig is wordt met de
politie contact opgenomen. De samenwerking met Politie en Handhaving is
van essentieel belang voor alle partijen.
Nu de donkere dagen weer zijn aange-

Calandhof 4
5025 DP Tilburg

broken is het zeker van belang dat er
weer regelmatig door de wijk wordt gesurveilleerd. Volgens Politie en Handhaving zijn wij als vrijwilligers de “ogen en
oren” van de wijk. Met circa 25 vrijwilligers proberen wij zo vaak mogelijk in
een zo groot mogelijk gedeelte van
onze wijk te surveilleren. Het aanwezig
zijn en gezien worden heeft al een preventieve werking. Over het algemeen
wordt met veel waardering over onze
vrijwilligers gesproken.

is een vrijwillig initiatief, maar meedoen
vraagt ook betrokkenheid en is dus niet
geheel vrijblijvend. Wij hopen dat u dit
aanspreekt en ons team wilt komen versterken.
Meer informatie en aanmelden gaat via
e-mailadres: buurtpreventie@tilburg.nl
Een andere mogelijkheid is om 09008844 te bellen en te vragen naar de
wijkagent.

Aanvankelijk was er een wervingsactie
gepland in het afgelopen voorjaar om
nieuwe leden te werven. Echter door
alle beperkingen die werden opgelegd
in verband met COVID-19, was dit niet
mogelijk. Toch zoeken wij nog een aantal buurtbewoners die net als de huidige
vrijwilligers de wijk veilig en netjes willen
houden.
Na een screening krijgt u een korte cursus, speciale buurtpreventiekleding en
wordt u toegevoegd aan de “App’s” die
speciaal voor buurtpreventie De Blaak
zijn ontwikkeld. Buurtpreventie De Blaak

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

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

gen alle kinderen speciaal uit volle borst
ons schoollied!!!

50-jarig jubileum meneer Ad

Het is alweer 50 jaar geleden dat Ad zijn
loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs begon op de Christoffelschool.
Al vóór zijn afstuderen ging hij daar werken en later werd hij leerkracht op De
Borne. Ook al ging Ad officieel in 2012
met pensioen, hij werkt nog steeds hier
en houdt zich o.a. bezig met de moestuin, organiseert lezen met vluchtelingen, de imkercursus samen met
stadsimker Marcel Horck, maar geeft
daarnaast ook techniek vorm bij de
kleuters.

Op 3 november vierden we een heel bijzonder feestje: het 50-jarig onderwijs jubileum van meneer Ad. We hebben
meneer Ad natuurlijk goed in het zonnetje gezet: een map vol prachtige tekeningen, een straatnaambord ‘Ad van
Raaktuin, leerkracht Xpect Primair
1970–2020’ en uit handen van mw.
Carin Zandbergen, bestuurder Xpect
Primair, een mooi boeket. Tot slot zon-

Directeur Norman de Langen:
'Ad is een prettige man die zijn hart op
de tong heeft. Hij voorziet je altijd van
zijn visie en feedback op zaken die spelen en is ook op vrijwillige basis aanwezig bij studiedagen en gedraagt zich
dan als een volwaardig teamlid. Hij
houdt ervan hoe we op De Borne werken en de zaken aanpakken. Hij noemt

zichzelf met onze administratie en combinatiefunctionaris UNIT 5, zijn unit! Ad
is voor mij een voorbeeld dat leeftijd en
pensioen niet altijd samen hoeft te
gaan. Ad is met zijn inbreng nog steeds
erg waardevol voor De Borne.'

Fijne feestdagen!
Omdat Sinterklaas natuurlijk thuis
moest werken, was het even onduidelijk
hoe we dit jaar zijn verjaardag gingen
vieren. Gelukkig ontdekten we snel na
de aankomst van Sint dat de pieten een
heuse pietenslaapkamer hadden ingericht op het Leerplein. Fijn dat ze hier af
en toe een dutje konden doen na alle
bezoekjes aan voordeuren en schoorstenen. We hebben met de pieten én
alle kinderen genoten van een sfeervolle en feestelijk tijd en samen een fijn
feest gevierd!

Kerst op De Borne
Onze school is nu prachtig versierd voor
Kerst maar we vieren dat wat anders
dan andere jaren. In plaats van de traditionele kerstviering met alle leerlingen
en een kerstmarkt voor ouders vieren
we dit jaar iedere dag een beetje kerst!
Met o.a. een kerstsokken-dag en de
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raar-met-je-haar-dag-Christmas-edition.
Op woensdag staat een feestelijk kerstontbijt in de thuisgroep op het programma en daarna viert iedere unit
samen Kerst met bijv. het kerstverhaal,
een mooie kerstfilm, kerstspelletjes etc.
We sluiten de week af met de foute
kersttruien- en de sloffen-dag. Het
kerstkoor o.l.v. juf Lotje zingt vanaf 14
december iedere ochtend voor alle leerlingen prachtige kerstliederen tijdens de
inloop. We maken er samen wat gezelligs van! Fijne feestdagen!

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 door
onze school. Uiteraard volgen wij hierin
de RIVM maatregelen rondom Covid19.

telefoon: 013 – 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl
of kijk op onze website
www.basisschooldeborne.nl

Wordt uw kind dit schooljaar 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.

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

Afspraak maken?
? Eerst
E
even bellen
n!

o
omputer
rs

Weteringlaan 124
5032 XT Tilburg
www.ozet.nl
info@ozet.nl
013 467 12 65
06 50 601 127
Facebook.com/ozetCS
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Lang leve de woning!
2020 is het jaar dat zal ingaan als het
“coronajaar”; een ongekende tijd waarin
iedereen vooral in zijn sociale ontmoetingen zeer is beperkt. Een jaar waarin
iedereen in Nederland werd opgeroepen om zoveel mogelijk tijd thuis door te
brengen met de diverse varianten van
de intelligente lockdown. 2020 is daarmee het jaar waarin we de meeste uren
van de afgelopen decennia thuis hebben doorgebracht. Sommige in quarantaine na een positieve test, maar
gelukkig de meeste mensen vooral preventief. Meer dan eens is daarmee het
belang van een comfortabele woning
naar voren gekomen. De woning kreeg
een functie als leslokaal voor scholieren
of als thuiswerkplek voor degene waarvoor dit mogelijk was. Maar ook als
thuisbioscoop (Netflix), vakantieadres
(lekker in de tuin zitten of met je eigen
familie barbecueën) en restaurant, na
het bezorgen of het afhalen van een
maaltijd. Kortom, huiseigenaren gingen
hierdoor weer aan de slag met de woning: bouwmarkten en tuincentra deden
dit jaar zeer goede zaken.

Aan de slag met je huis
Met de uren die je meer thuis doorbrengt, is de behoefte naar meer comfort voor de eigen woning toegenomen.
De functie van de zolder werd ineens
veranderd in een thuiswerkplek met alle
eisen die je hieraan wilt stellen. Zeker
nu de winter er weer aankomt, gaat de
isolatiebehoefte dan ook meer aandacht
krijgen. Voor een goed energieadvies

om het comfort van uw woning te verbeteren en uw energierekening te verlagen, is sinds 2 november jl. een nieuw
loket geopend. Gemeente Tilburg heeft
in samenwerking met de vijf energiecoöperaties in Tilburg dit initiatief weer
nieuw leven ingeblazen. In de nieuwe
opzet worden diverse varianten aangeboden. Zo is er een virtueel energieloket
opengesteld waarbij u geheel gratis een
energieadviseur kunt spreken voor een
korte vraag. Tijdens werkdagen van
13.00 uur tot 17.00 uur te bereiken op
telefoonnummer 088-0062013. Een tussenvorm is een telefonisch energieadvies hetgeen mogelijk is voor € 20. Een
uitgebreid advies, inclusief huisbezoek,
is mogelijk voor € 65. Aanmelden en
meer informatie: www.aandeslagmetjehuis.nl.

Energielabel
Begin 2015 heeft de overheid een voorlopig energielabel van uw woning bepaald op basis van algemene
informatie. Dit geeft een eerste beeld
van de energieprestatie van uw woning.
U kunt zelf checken wat uw (voorlopige)
energielabel is op www.energielabel.nl.
Echter bij verkoop van uw woning is dit
voorlopige energielabel niet geldig en
moet er een nieuw definitief energielabel worden aangevraagd. Dit kunt u dit
jaar nog voor circa € 10 aanvragen op
de website van de overheid (een halfuurtje werk). Dit energielabel is dan
weer tien jaar geldig. De verwachting is
dat vanaf 2021 de aanvraag voor een
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energielabel ongeveer € 175 gaat kosten. Heeft u na 2015 uw woning nog geïsoleerd dan is waarschijnlijk uw
energielabel verbeterd. Zo kunt u dit
jaar uw woning nog een definitief energielabel geven voor een geringe prijs en
er nog minimaal tien jaar gebruik van
maken!
Algemene ledenvergadering 2020
Op 25 november jl. hebben wij onze
jaarlijkse ALV gehouden. Dit keer een
hele bijzondere. Met een livestream
hebben alle leden de ontwikkelingen
binnen onze energie coöperatie van het
bestuur online kunnen horen en zijn alle
vragen en opmerkingen van de leden
besproken. De jaarplannen van de diverse werkgroepen, de rol van de energiecoöperatie in de Regionale energieen klimaatstrategie (REKS) etc. Daarnaast is Frank Verkoeijen tijdens de vergadering benoemd als penningmeester
als opvolger van Jan Bertens.
Interesse om zelf ook betrokken te zijn
bij toekomstige ontwikkelingen rondom
energievraagstukken die uw woning of
onze wijk raken? Word dan voor slechts
€ 10 per jaar (actief) lid van energie coöperatie De Blaak. Aanmelden kan heel
eenvoudig via onze website www.energiedeblaak.nl.
Namens alle vrijwilligers van energie coöperatie De Blaak wensen wij iedereen
alvast een gezond en energiek 2021
toe!

Leerlingen Blaak en Borne
overhandigen tekeningen voor
Sint aan burgemeester

Op donderdag 19 november hebben twee leerlingen van De Borne samen met twee leerlingen van
OBS de Blaak tekeningen overhandigd aan Burgemeester Theo Weterings. Al deze schitterende
tekeningen zijn door kinderen van OBS de Blaak
en basisschool De Borne speciaal gemaakt voor
Sinterklaas en zijn Pieten. Zoals afgesproken met
de Goedheiligman gaat burgemeester Theo Weterings al deze tekeningen - waarop geweldige
creaties van het kasteel van de Sint te zien zijn persoonlijk aan hem overhandigen.
Wat was het een bijzondere ervaring voor de kinderen om op bezoek te gaan bij onze burgemeester en een kijkje te nemen in het gemeentehuis!
Graag bedanken wij Marti de Brouwer voor de geweldige organisatie van dit mooie initiatief en de
verbinding tussen beide basisscholen!
#basisschooldeborne #obsdeblaak
#sinterklaasenzijnpieten #tekenenvoorsinterklaas
#sinterklaas2020 #verbinden #burgemeestertheoweterings #gemeentehuistilburg
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KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons

Schade tijdens vrijwilligerswerk
Een hele groep mensen verricht tegenwoordig onbetaald vrijwilligerswerk,
zoals b.v. hier in de Blaak het Wijkblad
rondbrengen, of voor de KBO de “Ons”,
of onder visie van de Wijkraad de
maandelijkse fiets- en wandeltochten
organiseren, of wat dan ook.
Stel dat men tijdens dit vrijwilligerswerk
schade oploopt of veroorzaakt, dan
hoeft betrokkene hier geen financiële
schade van te ondervinden.
Voor zulke gevallen heeft iedere gemeente, dus ook Tilburg, een vrijwilligersverzekering.
Indien de eigen verzekering niet (volledig) uitbetaald, kan een beroep worden
gedaan op deze vrijwilligersverzekering.
Gebeurt dit tijdens vrijwilligerswerk voor
KBO-Brabant dan moet men altijd contact opnemen met de juridische helpdesk. (Mail naar: ons@kbo-brabant.nl
o.v.v. juridische helpdesk.) Zij weten bij
welke instanties zij zich moeten vervoe-

gen en maken gebruik van een automatisch systeem dat het werk doet.
In andere gevallen moet men zelf aan
de slag. Dat kan via website van de gemeente:
Vrijwilligers–Gemeente Tilburg.
Bron:
“Ons” (KBO magazine voor ouderen)
WvZ
Informatie bij:
Hans van Roosmalen,
tel. 06 30 97 21 21,
e-mail: kbopenp@gmail.com
•Berry Wagener
tel. 06 24 17 32 68
e-mail: kbopenpactiviteiten@gmail.com
Activiteiten voor december en later zijn
nog niet bekend.
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GEMEENTENIEUWS
Oog voor de Blaak
ůƐŐĞŵĞĞŶƚĞŚĞďďĞŶǁĞŐƌĂĂŐĞĞŶǀĂƐƚĞƉůĞŬŝŶĚĞǌĞǁŝũŬŬƌĂŶƚ͗ǌŽŬƵŶŶĞŶ
ǁĞŽŶǌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚŝƌĞĐƚŽƉĚĞũƵŝƐƚĞƉůĞŬŵĞƚũƵůůŝĞĚĞůĞŶ͘tĂŶƚŚĞƚŝƐŚĞĞů
ďŝũǌŽŶĚĞƌŽŵŽƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞŚŽƵĚĞŶǀĂŶŚĞƚǁĞů
ĞŶǁĞĞŝŶũĞĚŝƌĞĐƚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͕ĞŶǌŽĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĞůŬĂĂƌƚĞŚŽƵĚĞŶ͘
/ŶĞĞŶƟũĚĂůƐĚĞǌĞŝƐĚĂƚƚŽĐŚďĞƐƚŵŽĞŝůŝũŬ͕ŽŵĚĂƚǁĞŶŝĞƚŵĞĞƌǌŽŵĂŬŬĞůŝũŬ
ďŝũĞůŬĂĂƌŽƉĚĞŬŽĸĞŐĂĂŶ͕ŽĨĞǀĞŶĞĞŶƉƌĂĂƚũĞŵĂŬĞŶĂůƐǁĞĞůŬĂĂƌƚĞŐĞŶŬŽŵĞŶŝŶĚĞƐƵƉĞƌŵĂƌŬƚ͘
/ŶŽŬƚŽďĞƌŐŝŶŐĚĂƚŶŽŐŶĞƚ͕ĞŶǁĂƐŝŬŽƉďĞǌŽĞŬŝŶũƵůůŝĞǁŝũŬ͕ƚŽĞŶĚĂƚ
ŶŽŐŬŽŶŵĞƚĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ͘^ĂŵĞŶŵĞƚĚĞƉŽůŝƟĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚĞŶǁĞĚĞ
ũĂĂƌůŝũŬƐĞĐŝũĨĞƌƐŽǀĞƌǀĞŝůŝŐŚĞŝĚĞŶĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĞŝƚŝŶĚĞǁŝũŬ͘ĞůĂĂŬŝƐĞĞŶǀĂŶ
ĚĞǁŝũŬĞŶŝŶdŝůďƵƌŐĚŝĞŽƉŚĞƚĞĞƌƐƚĞŽŽŐǁĞŝŶŝŐĂĂŶĚĂĐŚƚďĞŚŽĞǀĞŶ͘ůůĞƐ
ŐĂĂƚĞƌŐŽĞĚ͕ĞƌǌŝũŶŐĞĞŶŐƌŽƚĞƉƌŽďůĞŵĞŶ͕ǌĞŬĞƌŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚƐŽŵŵŝŐĞ
ĂŶĚĞƌĞǁŝũŬĞŶ͘ŶĚĂƚǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐǌŽŚŽƵĚĞŶ͘ĂĂƌĚŽŽƌŚĞďũĞĞĞŶďĞĞƚũĞ
ĚĞŶĞŝŐŝŶŐŽŵŚĞƚĂůůĞĞŶŵĂĂƌŽǀĞƌĚŝƚũĞƐĞŶĚĂƚũĞƐƚĞŚĞďďĞŶ͘
ŶƚŽĐŚ͙ĂůƐũĞŝĞƚƐǀĞƌĚĞƌŬŝũŬƚĚĂŶĚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞ͕ǌŝũŶĞƌƚŽĐŚǁĞů
ǌĂŬĞŶǁĂĂƌǁĞĂůƐŐĞŵĞĞŶƚĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌŵŽĞƚĞŶŚĞďďĞŶ͘ŽǁŽŶĞŶ
ĞƌƌĞůĂƟĞĨǀĞĞůŵĞŶƐĞŶĚŝĞǁĂƚŽƵĚĞƌǌŝũŶĞŶǌŝĐŚĞĞŶǌĂĂŵǀŽĞůĞŶ͘
ĂƚŝƐƐĐŚƌŝũŶĞŶĚ͕ĞŶĚĂĂƌŵŽĞƚĞŶǁĞƐĂŵĞŶŽƉůĞƩĞŶ͘ŶŽŵĚĂƚĚĞŐĞŵŝĚĚĞůĚĞůĞĞŌŝũĚǁĂƚŚŽŐĞƌŝƐ͕ǌŝũŶĞƌǁĞŝŶŝŐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶ͘KŽŬĚĂĂƌŵŽĞƚĞŶǁĞŝĞƚƐŵĞĞ͕ǁĂŶƚĂůƐǁĞũŽŶŐĞƌĞŶ
ǁĞŝŶŝŐƚĞďŝĞĚĞŶŚĞďďĞŶ͕ďĞƐƚĂĂƚĚĞŬĂŶƐĚĂƚǌĞǌĞůĨŽƉǌŽĞŬŐĂĂŶŶĂĂƌĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶǁĂĂƌǁĞŵŝŶĚĞƌďůŝũŵĞĞǌŝũŶ͘
ĂĂƌŽŵŚĞďďĞŶǁĞŐĞƐƉƌŽŬĞŶŽǀĞƌĞĞŶǁŝũŬĂŐĞŶĚĂ͕ǁĂĂƌŝŶǁĞŵĞƚĞůŬĂĂƌŚŝĞƌĂĂŶǁĞƌŬĞŶĞŶǌŽĞŬĞŶŶĂĂƌĐŽŶĐƌĞƚĞŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͘
ĂĂƌŵĞĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶǁĞĚĂƚƉƌŽďůĞŵĞŶĞĐŚƚŐƌŽŽƚǁŽƌĚĞŶ͘
,ĞƚǁĂƐŐŽĞĚŽŵƚĞŵĞƌŬĞŶĚĂƚĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞǁŝũŬǌŝĐŚĚĂĂƌǌĞůĨŽŽŬǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌǀŽĞůĞŶ͘sĞůĞŶǀĂŶũƵůůŝĞǁŝůůĞŶŵĞĞĚĞŶŬĞŶ
ŽǀĞƌĞŶǁĞƌŬĞŶĂĂŶŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͘^ĂŵĞŶŵŽĞƚĞŶǁĞǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌĞĞŶƐƚĂĚǁĂĂƌŝŶŝĞĚĞƌĞĞŶŐĞǌŽŶĚĞŶŐĞůƵŬŬŝŐŝƐ͘ĂŶŝƐĞƌǁĞƌŬĂĂŶĚĞǁŝŶŬĞů͕
ĞŶĚĂƚŬĂŶĂůůĞĞŶĂůƐǁĞĚĂƚƐĂŵĞŶĚŽĞŶ͘tŝũǌŝũŶĞƌĂůƐŐĞŵĞĞŶƚĞǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶĞŶĚĂĂƌǌĞƩĞŶǁĞŽŶƐǀŽŽƌŝŶ͘DĂĂƌŽŽŬũƵůůŝĞǌŝũŶŽŶĚĞƌĚĞĞů
ǀĂŶĚĞƐƚĂĚĞŶĚŽĞŶĚƵƐŵĞĞ͘/ŶĚĞǌĞǁŝũŬŝƐĚĂƚďĞƐĞĨŚĞĞůĚƵŝĚĞůŝũŬĂĂŶǁĞǌŝŐ͘ŶĚĂƚŵĂĂŬƚŵŝũĞĞŶďůŝũĞĞŶƚƌŽƚƐĞǁŝũŬǁĞƚŚŽƵĚĞƌ͘
DĂƌĐĞůůĞ,ĞŶĚƌŝĐŬǆ͕ǁŝũŬǁĞƚŚŽƵĚĞƌdŝůďƵƌŐͲtĞƐƚ

Even voorstellen...
/ŬďĞŶ:ŽƌŝƐ<ĞƚĞůĂĂƌƐĞŶƐŝŶĚƐĂƉƌŝůǀĂŶĚŝƚũĂĂƌ
ǁĞƌŬŝŬǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞdŝůďƵƌŐĂůƐŽŵŐĞǀŝŶŐƐŵĂŶĂŐĞƌŝŶĞůĂĂŬ͘EĂĂƐƚĚĞǌĞǁŝũŬďĞŶŝŬŽŽŬ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞǁŝũŬĞŶŽƌŐǀůŝĞĚ͕Ğ
ZĞŝƚĞŶŚĞƚ^ƚĂĚƐďŽƐ͘ĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶǁĞƌŬƚĞ
ŝŬĂůƐƐĞŶŝŽƌďĞůĞŝĚƐĂĚǀŝƐĞƵƌďŝŶŶĞŶŚĞƚƐŽĐŝĂůĞ
ĚŽŵĞŝŶǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶŽƐĐŚ͘
ůƐŽŵŐĞǀŝŶŐƐŵĂŶĂŐĞƌƉƌŽďĞĞƌŝŬ͕ƐĂŵĞŶŵĞƚ
ĂůůĞƉĂƌƟũĞŶŝŶĚĞǁŝũŬǁĂĂƌŽŶĚĞƌǁŝũŬƌĂĂĚĞ
ůĂĂŬ͕ĞƌǀŽŽƌƚĞǌŽƌŐĞŶĚĂƚŚĞƚŐŽĞĚŐĂĂƚŵĞƚĚĞ
ǁŝũŬ͘DĞƚĚĞǁŝũŬƌĂĂĚǀŽĞƌŝŬŶƵďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŚĞƚ
ŐĞƐƉƌĞŬŽǀĞƌĚĞǁŝũŬĂŐĞŶĚĂĚŝĞǁĞŵĞƚƉĂƌƟũĞŶ
ŝŶĚĞǁŝũŬŽƉƐƚĞůůĞŶ͘

UW CONTACTPERSONEN BIJ DE GEMEENTE ZIJN:
Diny Maas:ĚŝŶǇ͘ŵĂĂƐΛƟůďƵƌŐ͘ŶůͬϬϲϭϱϰϳϵϯϵϰ
Joris Ketelaars:ũŽƌŝƐ͘ŬĞƚĞůĂĂƌƐΛƟůďƵƌŐ͘Ŷů
Algemene klachten of meldingen: ǀŝĂϭϰϬϭϯŽĨĚĞŐƌĂƟƐƵŝƚĞŶĞƚĞƌĂƉƉ͘

/ŬďĞŶŶŝĞƚĚĞĞŶŝŐĞŐĞŵĞĞŶƚĞĂŵďƚĞŶĂĂƌĚŝĞ
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ǁŝũŬƌĞŐŝƐƐĞƵƌŝŶĚĞǁŝũŬ͘sĞůĞŶǀĂŶũƵůůŝĞŬĞŶŶĞŶ
ŚĂĂƌĞŶǁĞƚĞŶŚĂĂƌƚĞǀŝŶĚĞŶ͘ŽŚĞĞŌǌŝũƌĞĐĞŶƚ
ŵĞƚŝĞŵĂŶĚǀĂŶĚĞǁŝũŬƌĂĂĚĚĞƐƉĞĞůƚƵŝŶďŝũĚĞ
,ŽĨƐƚĞĚĞŽƉŐĞŬŶĂƉƚ͘ĂƚĚĞĚĞŶǌĞĚŽŽƌǀĂŶĚĞ
ďŽŽŵƐƚĂŵŵĞŶĚŝĞĚĂĂƌĂůůĂŐĞŶĞĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ
ƐƉĞĞůƉůĞŬƚĞŵĂŬĞŶ͘
ůƐũƵůůŝĞŵŝũǌĂŬĞŶŵĞĞǁŝůůĞŶŐĞǀĞŶŽǀĞƌĚĞǁŝũŬ
ŽĨǀƌĂŐĞŶŚĞďďĞŶǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞdŝůďƵƌŐĚĂŶ
ŬƵŶũĞĚŝĞĚŽŽƌŐĞǀĞŶǀŝĂŵŝũŶŵĂŝůĂĚƌĞƐ͗ũŽƌŝƐ͘
ŬĞƚĞůĂĂƌƐΛƟůďƵƌŐ͘Ŷů

sŽůŐΛŐĞŵĞĞŶƚĞƟůďƵƌŐ

Kerstrecept: kalkoen met whisky
John Claesen
De Kerst komt eraan en door de familie
werd ik er fijntjes op gewezen dat dit
jaar mijn beurt was om het kerstdiner te
verzorgen. Omdat we een grote familie
hebben kon ik altijd lekker aanschuiven.
Nu is het dan zover en is het mijn beurt.
Vol goede moed en zelfvertrouwen ben
ik eraan begonnen. Gelukkig had ik ooit
een mooi kerstrecept van mijn moeder
gekregen: kalkoen met whisky.
Het begon dat ik het vlees moest larderen, wat dat ook mag beteken, goed inwrijven met peper en zout. Dat waren al
mijn eerste obstakels. De volgende was
al aangenamer want ik moest een longdrinkglas voor de helft vullen met
whisky. Deze moest ik opdrinken tijdens
het opwarmen van de oven. De kalkoen
moest op een vuurvaste schaal en ik
moest een tweede glas inschenken. Dit
moest ik opdrinken en daarna het vlees
met schaal en al de oven inschuiven.

Na 20 minuten moest ik de oven hoger
zetten het vlees draaien en twee glaven
vubben met whisky. De glaven opdiinken en de scherven van et eeiste glas
oplaapen.
Nog en naiff glav insjenke en opdlinke.
Na en naiff uui de hoven opedoen om ut
vees te sjekkn. Blantwondezalf in de
padkamer ganaale en op de povenkand
van de linkerand doen.
Denove nen sgop geve. Twee glave
wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke. De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel vastpakke.
De blantwondezalf op de binnekand van
de regtehantoen en delappn vliiisj oprape. Dena noggis oprape em met nen
nantdoek de bwantwondesaiv van
vande, hoe hiet het ok alweeer vege.
De hande ontvette met viskey en de
tupe ssalf veeroprape.
Tkapotte glazzopvege en deding wir
terug in de hove toen. Deh eh eh vliiis
oprape en dove eers opedoen.

De twwwiede fles biski pedoen en overeindzette. Opstaan van de vjoer ent
vetssspek ondrde kas vege. Noggis opstaan van de vjoer en tochma blijve
zitte.
De bles op de grondzette. Uide bles
drinke wande glave sijn opof kabot.
Denoven sjoeken mar djie wa weg en
dus de bjuuran vagen of ie denoven hee
zien langskomn. Ginne buurman kunne
viiiinden mar wel denoven. Denoven aftette, deooge sluite en omvalle.
De volgende late voormiddag de kalkoen aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en
mayonaise. De hele rest van de middag
en de vroege avond de rotzooi in de
keuken opruimen en de wanden en plafond schoonmaken.
Glasscherven en lege flessen naar de
glasbak brengen en op de terugweg Paracetamol en maagzout kopen!
Allemaal een fijne Kerst.
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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

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

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.

Sporten in de Rise:
Na wat coronaperikelen hebben we nu
een definitief programma voor de Rise
kunnen vastleggen voor het komend
jaar.
Zoals het vanaf september het geval
was, gaan HIIT (19.00-19.45) en YOGA
(20.00-21.00) op maandagavond vervolgd worden. De laatste weken werden
alle groepslessen digitaal gegeven,
maar vanaf 23 november gaan de lessen weer live door.
Ook PILATES op woensdagochtend

(10:00-11:00) gaat door, zoals voorheen.
Evenals het programma van de woensdagavond BOOTCAMP (19:00 -19:45)
en KEEPFIT (20:00-21:00).
Irene Smit staat uiteraard voor een degelijke en goede begeleiding met veel
variaties tijdens deze sporturen. Naast
de fysieke lessen, zorgt Irene ook, dat
als zij door extra coronamaatregelen
deze lessen niet kan geven in de sportaccomodaties, zij die lessen in digitale
vorm aanlevert.

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Voetbal en volleybal zijn voorlopig niet
toegestaan (bericht van RIVM 18-11).
Badminton is op dit moment de enige
sport die in de hal kan doorgaan, mits
men single partijtjes speelt.
Helaas hebben we moeten besluiten om
met YOGA en BOKSFIT op vrijdagochtend te stoppen, doordat er te weinig
deelnemers waren. Wellicht kunnen we
na de coronatijd een nieuwe start maken. Op dit moment zijn er geen nieuwe
initiatieven. We hopen dat het volgend
jaar een jaar zonder al te veel corona
problemen zal zijn; dan komen we elkaar tijdens sportieve activiteiten vast
weer tegen.
Prettige en vooral gezellige feestdagen
toegewenst.

Harriet van der Vleuten
Voor een
passend afscheid

Met vriendelijke groet namens de sportvereniging,
Will de Laat, voorzitter.

Keep-fit op woensdagavond van
20.00-21.00 uur in de sporthal
Keep fit bij sportvereniging de Blaak is
lekker sporten met veel persoonlijke
aandacht. Wat dacht je van eenvoudig
te volgen oefeningen met veel herhaling
zodat je je lichaam snel, verantwoord en
doel-treffend in conditie brengt? Tijdens
de keep-fit les ondervind je het allemaal!

Kijk op onze website voor ideeën voor een persoonlijke
invulling van een afscheid en informatie over kosten.
Of neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend
voorgesprek of een wensenboekje.

Het trainingsprogramma is een zeer effectieve trainingsmethode om fitter te

www.harrietvandervleuten.nl
Henriette
Henriette Ronnerstraat
Ronnerstraat 19,
19, 5038
5038 KH
KH Tilburg
Tilburg TT013
013592
59200004848
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worden en/of te blijven. De lessen zijn
zowel voor beginnende als gevorderde
sporters. Onze trainster Irene OdingaSmits zorgt voor voldoende afwisseling
en verdieping. Zij weet met de kennis
van nu hoe jij je lijf het beste kan uitdagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan HIIT
(High Intensity Interval Training). Een
trainingsvorm van herhalende oefeningen met korte pauzes om zo het meest
doeltreffend je spieren te trainen en je
conditie te vergroten.
Ze stimuleert je om op een verantwoorde manier de soms uitdagende
oefeningen te volbrengen. Zwe-ten is
daarbij het doel, maar luister goed naar
je lichaam. Bouw het geleidelijk op,
eventueel met pau-zes en je zal merken
dat je vanzelf sneller en langer kunt
sporten.

down waarin we de getrainde spiergroepen weer stretchen.

Iedere keep-fit les is anders van opzet,
andere oefeningen en gebruik van verschillende materialen; dat maakt het
juist zo afwisselend; Conditietraining afgewisseld met krachttraining. Mocht de
training vanwege de corona crisis fysiek
niet door mogen gaan, dan zorgt Irene
voor een digitale les die je thuis kunt
volgen.

Keep-fit is een dynamische les gevolgd
door een fijne groep mensen dus je zult
nooit meer met tegen-zin van de bank
komen om te sporten. Keep-fit biedt een
volledig programma voor het verbeteren
van je conditie en spierkracht. De onderlinge gezelligheid zorgt voor de rest!

Interesse? Mail even naar Marianne:
m.v.d.bogaard@svdeblaak.nl en spreek
een gratis proefles af.

Dus schud, beweeg en shake je een
weg naar een slanker en gespierder lichaam!

Hoe ziet de les eruit? De gehele les
wordt gegeven op opzwepende muziek.
We beginnen de les met een gezamenlijke warming-up. Daarbij worden alle
spieren losgemaakt en opgewarmd.
Daarnaast is het een heerlijke manier
om even nergens over na te denken en
de dag de dag te laten. Het midden blok
in de les is een afwisseling tussen conditionele oefeningen en krachttraining
van armen en benen. Natuurlijk hoort er
in iedere les een buikspieren kwartier.
We sluiten de les af met een cooling-
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Koor en Corona
Het behoeft geen betoog. Ook Malkander worstelt met de problemen die voor
de koren zijn ontstaan door Covid-19.
Dankzij onze dirigent en ons bestuur
hebben wij er echter de moed in weten
te houden. In april en mei tijdens de
lockdown hebben wij gerepeteerd via
Zoom of Webex. De beste oplossing
voor dat moment maar verre van ideaal.
In juni zijn wij buiten gaan repeteren. Op

gepaste afstand en met een aangepast
"nood" programma, van pianobegeleiding op het grasveld kon natuurlijk geen
sprake zijn. Misschien heeft u ons wel
eens gehoord op het voetbalveldje
onder het geronk van de A58.
Na de zomervakantie zijn wij gaan repeteren in De Loft aan Ringbaan Oost.
Daar zijn grotere zalen, waardoor wij
gepaste afstand kunnen houden en er

zijn veel ramen die open kunnen. Ook
de ondersteunende pianobegeleiding
van Gabrielka onze dirigent was er
weer. Het was heerlijk om samen te zingen. Helaas is dit door de huidige maatregelen nu niet mogelijk. Maar zodra
het kan, beginnen we weer vol enthousiasme. Zo ook de concerten die niet
gepland kunnen worden. Malkander
geeft dit jaar geen mooi kerstconcert en
er zijn geen gezellige kerstoptredens in
de verzorgingshuizen.
Dit alles heeft echter het bestuur en dirigent er niet van weerhouden een mooi
programma samen te stellen waar we
als koorleden een uitdaging in vinden,
en waarmee we direct voor de dag kunnen komen als het licht eenmaal op
groen gaat voor de koren.
We kijken uit naar een vooral gezond en
muzikaal 2021.

COMPLETE BRIL MET GRATIS OOGMETING!

ACTIE ACTIE ACTIE
BRIL OP STERKTE
voor veraf óf dichtbij

KEUZE UIT RUIM 450 MONTUREN!
DA Drogisterij &
Parfumerie De Blaak
Winkelcentrum De Blaak
Amer 9, Tilburg
Tel. 013-737 0194

MULTIFOCALE BRIL
m et l e esg e d e e l t e

MULTI-PLUS BRIL
met breder leesgedeelte

€45 €95 €145

met actiecode:
866710

met actiecode:
463144

met actiecode:
718201

Actieprijzen zijn geldig o.v.v. actiecodes van 30 nov. t/m 31 dec. 2020.
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Wijzigen van de overdrachtsbelasting voor starters in 2021
Fabiënne Hoppenbrouwers
Bij de overdracht van een woning is
overdrachtsbelasting verschuldigd. Op
dit moment bedraagt de verschuldigde
overdrachtsbelasting 2% voor de aankoop van een woning. Er is een wetsvoorstel ingediend voor starters op de
woningmarkt om de overdrachtsbelasting voor hen per 1 januari 2021 te laten
vervallen.
Met starters worden in het wetsvoorstel
bedoeld: personen in de leeftijd tussen
18 en 35 jaar die een woning gaan
kopen waar ze zelf gaan wonen. Het
hoeft dus niet te gaan om de aankoop
van de eerste woning. Voorwaarde is
wel dat er niet eerder een beroep is gedaan op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.
Het is nog niet helemaal zeker of de
plannen door zullen gaan. Eind december worden de plannen door de Eerste
Kamer behandeld.

Aanvullende eisen
Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt,
kent nog enkele haken en ogen. Niet
alle starters zullen voor de vrijstelling in
aanmerking komen.
Om voor de vrijstelling in aanmerking te

komen wordt er ook een aantal aanvullende eisen gesteld:
Uit de notariële akte moet blijken dat een beroep wordt gedaan op de
startersvrijstelling en het verlaagde tarief. Notarissen dienen aan de akte een
schriftelijke verklaring te hechten en een
elektronische kopie hiervan naar de Belastingdienst te sturen.
Vanaf 1 april 2021 zal er een
woningwaardegrens gelden voor de
startersvrijstelling. Deze ‘arbitraire’
grens is nu gesteld op 400.000 euro.
Wanneer de waarde van de woning
onder deze grens ligt, geldt de startersvrijstelling en hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Bij een
hogere woningwaarde geldt de startersvrijstelling niet en moet over de gehele
waarde 2% overdrachtsbelasting worden betaald. Er is gekozen voor eventuele ingang van deze regeling per 1 april
2021 om tegemoet te komen aan starters die met het zicht op de plannen
voor het nieuwe jaar al een woning
boven de 400.000 euro hebben gekocht.
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Beleggers
Voor starters op de woningmarkt komt
er dus een gunstigere regeling, voor beleggers verandert er naar verwachting
ook iets. Voor hen wordt het minder
aantrekkelijk om een woning te kopen,
voor hen gaat namelijk per 1 januari
2021 een tarief van 8% gelden voor de
overdrachtsbelasting waar deze thans
2% is. Bij een belegger moet u bijvoorbeeld denken aan de koper van een
tweede woning die bestemd zal zijn
voor de verhuur.
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan willen wij u graag informeren. Wij houden alle ontwikkelingen
goed in de gaten. U kunt ons bereiken
via info@notaristilburg.nl of 013-532 11
55.

Nieuw ‘toestel’ Speeltuin

Beste
Driekoningenzangers
Dit jaar kunnen we niet samen zingen
in de Hofstede, maar er komt daar
wel iets voor in de plaats! Als je op 6
januari toch als koning langs de deuren gaat, maak dan een foto of filmpje van jezelf of je groepje. Stuur dit
in een bijlage naar
driekoningen@wijkraaddeblaak.nl.
Vermeld in de mail de namen van de
koningen en een adres. In de daarop
volgende week zal er dan een leuke
attentie afgegeven worden. En let op,
beste wijkbewoners, dat wanneer je
de zingende koningen iets wilt geven,
geef dan a.u.b. verpakt snoep en laat
ze het niet zelf pakken uit uw schaaltje. Zorg voor elkaar!
Hiernaast vind je onze drie koningen
als kleurplaat. Wanneer je in de
kerstvakantie tijd over hebt, kun je
deze inkleuren en op het raam plakken. Dan wordt onze wijk nog mooier!
Groet,
Hanny de Kort
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Tilburg heeft 1e geautoriseerde Vocalfeedback
zangdocent van Nederland!
Nandy Mannaert, eigenaar van zangschool MannaertMusic in De Blaak,
coachte al diverse leerlingen naar
The voice en Kinderen voor Kinderen. En nu mag zij zich ook als 1e in
Nederland (!) geautoriseerd Vocalfeedback zangcoach noemen. Vocalfeedback is een eigenzinnige en
moderne zangmethode waarmee je
op verrassend eenvoudige manier
beter leert zingen. Nandy ontdekte de
kracht van deze methode, ontwikkeld
door Alfons Verreijt.
Alfons Verreijt, niet de minste binnen de
zangwereld, is als zangcoach betrokken
bij programma’s als: X-factor, so you
wanne be a popstar en The winner is.
Hij beschreef zijn methode in het boek
“De essentie van de stem”.

"In mijn studio in Tilburg leer ik leerlingen zuiverder, voller en zonder “knijpen”
zingen door ze te laten voelen wat ze
met hun stembanden doen, hoe het lijf
daarop reageert en welke rol emotie
daarbij speelt.

“Het ontwikkelen van zangtechniek is
maar één aspect van zingen. Werken
met je stem is werken met jezelf. Je
eigen stem leren kennen en waarderen.
Daarom is deze zangmethode zo onderscheidend. Je werkt zowel aan zangtechniek als aan positieve mindset. En
dat is essentieel als het gaat om beter
leren zingen.” Aldus Nandy.
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En dat het werkt blijkt wel... Een leerling
van MannaertMusic blijkt door alle voorrondes van de The voice te zijn en in de
blind auditions te zitten! In april zijn de
uitzendingen en Nandy is als coach ook
geinterviewd. We houden jullie natuurlijk
op de hoogte van deze leuke Blaakse
ontwikkelingen.

Programma Stadsgidserij 2021

De Stadsgidserij verzorgt in 2021 weer
een aantal mooie wandelingen door de
stad. Deelname is alleen op basis van
inschrijving. Wanneer u niet over Internet beschikt kunt u zich ook aanmelden
op tel: 06 48262711.
De coronacrisis speelt een belangrijke
rol ten aanzien van de wandelingen.
Onze maximale groepsgrootte is 12 personen. We respecteren de 1,5 meter en
bij verkoudheidsklachten verzoeken we
u om niet mee te wandelen.
Waar nodig en mogelijk worden extra
wandelingen ingezet.
Onze agenda is onder voorbehoud.
Afhankelijk van de besluitvorming van
het kabinet met betrekking tot Covid-19
zullen de wandelingen wel of geen
doorgang vinden.

Wandelingen 2021
Zaterdag 23 januari 13.00 uur
Spoorzone wandeling.
Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl
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.
Start: Burgemeester Stekelenburgplein,
Tilburg Kosten € 5,00 pp.
Zondag 30 januari 13.00 uur.
Spoorpark/bokhamer wandeling:
Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl

Een geheel nieuwe wandeling van de
Stadsgidserij. Een park aangelegd vanuit het burgerinitiatief. Een gebied waar
elke Tilburger zich thuis kan voelen. Gekoppeld aan het Spoorpark is de Bokhamer, een dorpje midden in Tilburg, ook
wel de groene long genoemd.
Deze wandeling is niet geschikt voor
wandelaars die slecht ter been zijn of
gebruik moeten maken van hulpmiddelen.
Start wandeling bij de ingang van het
Spoorpark. Kosten € 5,00 p.p.
Zondag 6 februari 13.00 uur.
Centrumwandeling.
Inschrijven: bijsterveldt@stadsgidserij.nl
De “good old” centrumwandeling is de
bakermat van alle wandelingen. Natuurlijk komen de “high-lights” van de stad
aan bod, doorspekt met het rijke verleden van onze stad. Natuurlijk is – zoals
altijd - het standbeeld van Koning Willem II het vertrekpunt van deze wandeling. Hij wijst ons met uitgestoken hand
de weg door het mooie Tilburg.
Start: Standbeeld Koning WillemII Heuvel Tilburg. Kosten € 5,00 pp.
Zondag 13 februari 13.00
Noordhoekwandeling.
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Het centrum kent ook een ring die net
buiten de binnenstad ligt. Startend bij
het “ historische Pollet hoekske” aan de
Spoorlaan met hier tegenover de moderne buurman “het busstation”.
De wandeling voert verder langs o.a. de
Noordhoek met het Marietje Kessels

monument, het Odulphus lyceum, de
begraafplaats aan de Bredaseweg en
de oude brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat. De wandeling eindigt op
het Sint Annaplein, eens de plaats waar
Vincent van Gogh zijn onderkomen had.
Start voor het Centraal Station. Kosten
€ 5,00 p.p.
Zondag 20 februari 13.00 uur.
Westend wandeling.
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Westend is een voorbeeld van een wijk
die, door zijn veelzijdigheid alleen al het
wandelen meer dan waard is. Vanaf de
Stapperij de Korenbloem nemen wij u
o.a. mee door Zorgvlied, waar we uiteraard stilstaan bij Mariëngaarde, de
voormalige kerk aan de Ringbaan West,
het oude Rex theater, het Kromhoutpark, Coba Pulskens, etc.
Start bij Stapperij de Korenbloem aan
de Bredaseweg. Kosten € 5.00 p.p.
Zondag 27 februari Start 13.00 uur
Goirkewandeling.
Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl
Een wandeling door het Goirke brengt
een rijk verleden tot leven. De voormalige textielwijk, waar de zweetdruppels
van de arbeiders inmiddels onder het
maaiveld zijn weggespoeld. Deze wandeling starten we bij het Textielmuseum
aan de Goirkestraat en loopt de wol als
een (gesponnen) draad door deze wandeling. Een prachtige kerk, het Norbertijnenpoortje, museum de Pont etc.…
We starten deze wandeling bij het Textielmuseum.

FAMILIERECHT
ERFRECHT
ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT
De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het opstellen
van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of levenstestament. Wilt u een testament opmaken
of heeft u een verklaring van erfrecht of estateplanningsadvies nodig? Onze (kandidaat-)notarissen hebben
veel persoonlijke aandacht voor u. Het eerste gesprek bij ons is gratis!

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

Afspraak maken? 013 - 532 11 55 Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg, www.notaristilburg.nl
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Benieuwd?
Laten we eens
afspreken.
Gepersonaliseerde,
exclusieve & stressvrije
service bij de verkoop of
aankoop van je woning.

Janneke Vorselaars- de Kort
Gecertificeerd makelaar

janneke@zuidmakelaardij013.nl
www.zuidmakelaardij013.nl
06 - 220 223 93
Persoonlijk lid
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DE HOFSTEDE VAN SLOOPPAND NAAR TOPRESTAURANT!
De markante Hofstede is het enige monument in de Blaak. Met trots mogen de
bewoners van de Blaak dit gebouw
omarmen. Maar voorwaar, dit behoud
heeft heel wat voeten en ergernis in de
aarde gehad. Een aantal bewoners van
het eerste uur verdienen ons respect
voor hun niet aflatende inzet en het uiteindelijke resultaat waar iedereen nu
van kan genieten.
De gemeente wilde aanvankelijk de
Hofstede slopen om de grond in exploitatie te kunnen nemen. De vraag van de
initiatiefnemers om het behoud van de
Hofstede voor de wijk werd door het gemeentebestuur dan ook niet met enthousiasme ontvangen. Gelukkig keerde
deze houding enigszins toen de initiatiefnemers de Hofstede graag als culturele wijkaccommodatie in stand wilde
houden. Aanvankelijk dacht het gemeentebestuur dat de Blaak wel aan
zou kunnen sluiten bij de voorziening
van de wijk Zorgvlied, maar dat was ook
problematischer geworden door de
plannen met en rondom de Baronie-

baan. Met de nodige tegenzin wilde de
gemeente dan wel meewerken, maar
dan zou de Hofstede wel het volle pond
moeten opbrengen en zou de koper wel
zelf de restauratie moeten ophoesten.
We spreken in die tijd nog van guldens
en het betekende een bedrag van
fl.650.000 voor het pand en circa
fl.150.000 voor het opknappen.
Duidelijk een onmogelijke opgave voor
de initiatiefnemers. Echter, deze bewoners van het eerste uur lieten zich niet
afschepen met dit dilemma. Met volharding en politieke lobby werd uiteindelijk
de strijd met het gemeentebestuur gewonnen en de Hofstede voor een symbolisch bedrag van fl.25,00 in erfpacht
gegeven aan de destijds opgerichte
Stichting Wijkraad de Blaak. De initiatiefnemers startten toen diverse sponsoringsactiviteiten op zoals een
tegelverkoop, het verkrijgen van schenkingen en het verwerven van een rijkssubsidie voor de restauratie. Samen
met een aanvullende hypotheek, kon
toen dit inmiddels geaccepteerde rijks-
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monument worden opgeknapt. Een uiterst tijdrovende en inspannende aangelegenheid voor de initiatiefnemers.
Hun inzet en resultaat is van onschatbare waarde geweest voor de wijk de
Blaak. De wijk beschikt nu permanent
over een historisch en cultureel monument, waar iedereen op zijn manier van
kan genieten. Inmiddels is het beheer
en onderhoud in handen van de Stichting Hofstede de Blaak (S.H.B.), die namens de bewoners het gebouw in stand
zal houden! Via dit artikel wil ik daarom
respect betonen voor deze pioniers van
het eerste uur.
Steef Zoontjens, onlangs overleden op
23 oktober, Ron Jansen, Anita van
Bavel, Piet Meeus, Elly Pious & Frits
van Tilburg. Het huidige bestuur van de
S.H.B. bestaat uit: Marie-Louise Daniêls, voorzitter, Niek van Kuijk, penningmeester, Paul van Aerde, secretaris
en Peter van der Bijl, namens Wijkraad
de Blaak.
Ko Schaaders

Het Laar zoekt vrijwilligers
Jij bent een enthousiaste klusser
of… je bent een creatieveling. Of
krijg jij geen genoeg van alles wat
groeit en bloeit? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken!
Onze spontane bewoners willen kennismaken met nieuwe leuke vrijwilligers.
Eentje die samen met hen de groene
vingers opnieuw ontdekt. En iemand die
creatief is en dit samen met de bewoners wil doen. Ook een vrijwilliger die
houdt van lekker samen klussen.
Vind je het mooi om met mensen met
dementie te werken? Misschien ben jij
de persoon die graag met een van onze
bewoners gaat tuinieren. Ben je een
klusser, of ga je graag samen creatief

aan de slag in ons atelier? Misschien
maak je graag samen met een bewoner
een fijne wandeling in onze tuin? En,
heel belangrijk, sla jij ook af en toe even
je arm om die schouder? Denk dan aan
werken als vrijwilliger in Het Laar.
Jij gaat werken in een stijlvolle en bruisende organisatie in een team van totaal 180 vrijwilligers. Vrijwilligers zijn
niet meer weg te denken in Het Laar.
Dankzij hun inzet kunnen we bewoners
de extra aandacht geven die vaak zeer
gewenst is. Als vrijwilliger in Het Laar
zijn jouw ideeën en wensen belangrijk;
je kunt zelf invulling geven aan je werk.
Je werkt samen met onze collega’s en
je wordt gewaardeerd. Daarnaast ontvang je diverse extra’s, zoals jaarlijks
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een onkostenvergoeding, een etentje
met collega-vrijwilligers en een kerstpakket tijdens de kerstborrel. Tevens
biedt Het Laar boeiende trainingen en
cursussen en regelmatig een attentie.
Gezond leven voor onze medewerkers
en vrijwilligers vinden we ook heel belangrijk. Daarom zorgen we er voor dat
er dagelijks vers fruit en verse soep
voor je klaarstaat.
Meer weten.
Wil je meer weten over vrijwilligerswerk
in Het Laar, of heb je heel specifieke
vragen? Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Carin Laros, te bereiken via 013-4657700
Wil je meteen aan de slag? Dan mag je
reageren naar c.laros@hetlaar.nl

Senioren toestellen Reuselpad
Wat zijn we toch bofferds in de Blaak.
Binnen de wijk is het prettig wandelen.
Dat blijkt uit de gezamenlijke wandelingen in het najaar. Prachtige omgeving
binnen voetbereik. Rond wandelend zie
je dat er overal hier in de buurt hard
wordt gewerkt om de natuur een handje
te helpen. Bomen worden verwijderd.
Witte plastic buizen om jonge plantjes te
beschermen verschijnen tussen de
bomen. Je mag het bijna niet meer zeggen. Het lijkt wel dat door de droogte
vooral het "dorre hout" het loodje heeft
gelegd. Vol verwachting kunnen we uitkijken naar het voorjaar.
De laatste tijd wandel ik dikwijls op het
Reuselpad. Het ligt er piekfijn bij. Nu in
de herfst wordt het regelmatig eikel- en
bladvrij gemaakt. Fietsers en wandelaars uit de Blaak maken er gretig gebruik van. Meestal in een familiale
bubbel. Herfstbladeren zijn een fantastisch speelterrein voor de kleintjes. Honden aan de lijn. Of soms los. Een
complimentje voor de hondenbezitters.
Tot nu toe ben ik geen enkele keer met
stinkende schoenen thuis gekomen.

Bij de vijver zie je dat er best nog veel
water bij kan. Windstil. Dan is er een
prachtige weerspiegeling van het huis
aan de overkant. Er is een wandelroute
aangegeven naar de bosrand. Nog
even ligt er een prachtig bruin tapijt. Al
jaren heb ik geen water in de sloot gezien. Bij een hek kun je kijken naar
Schotse hooglanders. Als je geluk hebt
zijn moederkoe en kind ook nieuwsgierig wie daar bij het hek staat. De laatste
tijd miste ik ze. Maar er zijn er weer. Bij
het bankje op het Reuselpad komen iedere ochtend vier heren bij elkaar om
het wel en wee in de wijk, de stad en
het land te bespreken. Al 15 jaar lang.
De regelmatige gebruikers van het Reuselpad kunnen op een vriendelijke groet
rekenen. De meesten kennen ze wel.
Toen een korte broek nog leeftijdsgebonden was, speelde een van hen hier
in de bossen en raapte dennenappels
voor de kachel. Het staat vrij zich voor
een praatje aan te sluiten. Maar coronaregels worden strikt gehandhaafd.

bruik van de senioren-toestellen bij de
speeltuin. De benenwagen had al zijn
beurt gehad. Er staan apparaten die
armen en schouders de nodige beweging bezorgen. Met het gebruiken van
deze apparaten had ik het gevoel dat ik
er weer een dag tegen kon. Als senior
was ik een eenzame gebruiker. Kinderen kwamen wel eens gezelschap houden. Ook voor hen zijn het leuke
speeltjes. Het doet wel goed als een
van hen er op wijst afstand te houden
wegens corona. Maak er gebruik van.
Het zal je goed doen.
Ton van der Meer

Nu is er de temperatuur niet voor. Maar
na mijn wandeling maakte ik graag ge-

‘Ik wil gewoon
even weten
waar ik aan
toe ben’
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Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een gezond en energiebesparend 2021
Een duurzaam 2021 begint met het vervangen
van traditionele gloeilampen naar LED verlichting
en de aanleg van zonnepanelen.

Daarin kunnen wij u optimaal adviseren…

Duidelijk
k vverhaal
erhaal
STORINGEN I VERLICHTING I METERKASTEN I RENOVATIE I AANBOUW

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

Reest 20 5032 EP Tilburg Telefoon 06 - 20 40 20 71
info@dvangilselectrotechniek.nl www.dvangilselectrotechniek.nl
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Bijwerkingencentrum
Lareb speelt hierbij eenn rol.

Om tijdwinst tee behalen worden verscchillende stappen uit dit schema gelijktijdig uitgevoerd.
u

alleen saamen krijgeen we
coronaa onder conttrole

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavaccinatie
j
heid.nl/coronavaccinatie
/
natie
of bel 0800-1351

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

Zuid-Oost de SAAB- en VOLVO-specialist
voor duurzame mobiliteit.
Ook voor alle andere automerken!
Ook voor
TOP-occasions

Vakmanschap

Service

Zuid-Oost is het beste onderhoudsalternatief voor de merkdealer.
En dat geldt voor alle automerken, groot en klein.

www.zuid-oost.nl
Ringbaan Zuid 301 (schuin tegenover het Willem II stadion), 5025 SZ Tilburg, Tel. 013-46 47 676

