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Voorwoord

Wilt u het nog horen? Het zijn rare tijden! Volhouden mensen! Er is licht aan het einde van de tunnel! Was je handen stuk! Coro-

nagekkies! BioNtech/Pfizer, Oxford Vaccin. Met al die woorden had ik in no-time bingo tijdens de laatste persconferentie van

Mark Rutte en Hugo de Jonge.

Laten we hopen dat dit het laatste wijkblad is dat we het er echt over moeten hebben. De kopijdatum voor het volgende nummer

ligt op 15 maart en verschijnt begin april. Voorjaar! Misschien komen Pasen en Koningsdag nog net te vroeg, als zal een ter-

rasje bij mooi weer heus al wel weer kunnen. Vakantie met Hemelvaart en/of Pinksteren moet er in zitten en laten we hopen dat

we in de zomer weer kunnen  genieten in het oude normaal  van festivals, foodtrucks en sport.

Laten we óók hopen dat in onze wijk de contacten er nog zijn om al die grotere of kleinere Blaakevenementen te organiseren.

Van KVW weet ik dat ze al weer volop aan de gang zijn, wie werpt zich op voor de Blaakrun of de garagesale?  Komt er weer

een Kunstroute de Blaak of De Blaak aan de kook? Volgend nummer hopen we hier meer over te horen.

Tot die tijd:

Blijf gezond!

René
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Wat een verschil. Het ‘teren veldje’ in de

Blaak en het multi-sportveld aan de

Vierwindenlaan op nieuwjaarsdag. Het

één was nog bezaaid met vuurwerk

(zeker geen categorie 1) van de hang-

jeugd van de dag ervoor. Op het andere

veld is een groot aantal spelende kinde-

ren te zien. En eigenlijk is het ook niet

zo raar, want het ‘teren veldje’ in de

Blaak is toch ook echt verouderd en

vervallen. Daardoor wordt het weinig

gebruikt door kinderen om te spelen,

maar zorgt het wel in de directe omge-

ving voor wat overlast. Vandaar dat een

petitie is gestart om dit veldje te renove-

ren. 

Hier werd direct heel positief op gerea-

geerd. Er ontstonden meteen al ideeën

om met de basisscholen, kinderen,

jeugdwerkers en wijkregisseur een plan

te maken voor hoe dit veld er idealiter

uit zou moeten komen zien. Via de Fa-

cebookpagina werd contact opgenomen

om mee te brainstormen voor een multi

sportveld en een andere wijkbewoner

wilde wel meedenken over eventuele

crowdfunding voor het geval er te wei-

nig budget zou zijn. Kortom: het leeft in

de Blaak. En het is tijd om hier iets mee

te doen. Binnenkort zal daarom een sa-

menwerking opgestart worden voor de

renovatie van het veldje. Iedereen die

mee wil denken, is van harte welkom.

Dit kun je laten weten in een bericht aan

de Facebook-paginabeheerders. Onder-

tekenen van de petitie kan tot 4 april via

deze link: https://petities.nl/petitions/re-

noveer-het-teerveld-aan-de-ekkersrijt/ of

scan deze QR-code met je telefoon om

naar de website te gaan om de petitie te

tekenen. Hoe meer mensen onderteke-

nen, hoe meer kans we maken. 

Petitie renoveer het ‘teren veldje’
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Voorzitter Frans van Dommelen

van wijkraad De Blaak aan het woord

In dit eerste nummer van het nieuwe

jaar 2021 wil ik graag alle inwoners van

onze mooie wijk de Blaak, namens het

gehele bestuur en de bestuurondersteu-

ners, een ander en een beter jaar toe-

wensen dan we zojuist verlaten hebben.

Laten we proberen met z’n allen een

gezond jaar te hebben, met veel liefde,

geluk, verdraagzaamheid, maar vooral

ook vertrouwen. Vertrouwen in onze

medemens en ons zelf.

Maar... We zullen ook nog even geduld

moeten betrachten. We moeten name-

lijk nog even leven met de naweeën van

2020. Hierdoor kon een aantal vaste en

leuke activiteiten niet doorgaan. Ook dit

jaar moeten we starten met enkele aan-

passingen. De bewonersvergadering,

die normaal gesproken in februari

plaatsvindt, kan niet doorgaan. Deze

jaarlijkse vergadering was (en is!) altijd

de gelegenheid om met bestuur en an-

dere wijkbewoners ideeën uit te wisse-

len. Voor het bestuur is het tevens een

moment om ons beleid te verantwoor-

den. Wij vinden het geen goed idee om

dit digitaal te doen. Daarom vragen we

u om uitstel en we houden een nieuwe

vergadering zodra de omstandigheden

dat weer toelaten. Uiteraard is het jaar-

verslag en het financieel overzicht van

2020 binnenkort op de website,

www.wijkraaddeblaak.nl, te raadplegen.

Vragen of opmerkingen hierover kunt u

altijd stellen aan de secretaris. 

Geef tevens aan het secretariaat uw

wensen, vragen en ideeën over onze

wijk, de sociaal of maatschappelijke

vraagstukken en de fysieke zaken door.

Secretaris Peter van der Bijl meldde in

het decembernummer over de wijk-

agenda. De wensen van de bewoners

staan hierin centraal en kunnen verder

uitgewerkt worden. Dus Blaakbewoners,

laat je horen..!

Als voorzitter van het bestuur van de

Wijkraad ga ik in 2021 mijn laatste be-

stuursperiode in. Dat betekent dus stop-

pen in het begin van 2022. Ik wil hier nu

al een oproep doen aan diegene die

deze vacature in 2022 wil gaan invullen.

De beoogde kandidaat kan dan bijna

een vol jaar meelopen, meedenken en

meewerken in het bestuur, om zo een

goed gevoel te krijgen of deze functie

passend is. Ook ik heb dat een aantal

jaren geleden gedaan, toen ik Ruud

Zuer mocht opvolgen. Dat is me goed

bevallen. Je krijgt zo meteen een goede

inwerkperiode. Dus beste kandidaten;

laat je horen en meldt je aan bij de se-

cretaris. Werken in en voor een mooie

wijk met vriendelijke en betrokken be-

woners is een voorrecht!

Graag wil ik afsluiten, met nogmaals

alle goeds voor u en de uwen. Let goed

op jezelf.
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Het jaar 2020 is voorbij. Het was geen

gemakkelijk jaar voor velen. Voor het

nieuwe jaar wens ik iedereen een mooi,

gezond en heel fijn 2021. Ik hoop dat er

snel weer mogelijkheden zijn om een en

ander voor u te mogen organiseren. 

Normaal gesproken zie je elkaar op

straat, bij de supermarkt, op een senio-

renbijeenkomst of bij een lezing in de

buurt, maar nu verlies je elkaar gemak-

kelijker uit het oog. Omdat de kerst-

brunch die we jaarlijks organiseren ook

niet door kon gaan hebben Ko Schaa-

ders en ik toch iets bedacht om onze

senioren een hart onder de riem te ste-

ken. We hebben iedereen uit ons senio-

renbestand persoonlijk bezocht,

gevraagd hoe het met hen gaat, en we

hebben gekeke of we misschien iets

voor hen konden betekenen. Ook heb-

ben we een kleine attentie afgeven. Dat

is gelukt als we afgaan op de vele

mooie reacties die we hebben gekre-

gen. Natuurlijk hebben we ons aan alle

coronamaatregelen gehouden. We gin-

gen niet naar binnen bij de mensen en

bleven op anderhalve meter afstand.

Ook het mondkapje bleef op. We merk-

ten dat mensen het fijn vonden even

hun verhaal kwijt te kunnen, om wat te

praten over koetjes en kalfjes of over

een bijzondere situatie. Een reactie die

ik kreeg was: “Wat mooi, oud maar niet

vergeten.” En een andere: “Dit is het

eerste positieve dat ik vandaag mee-

maak.” Dat doet je wel wat. Zelfs de

krant hoorde van onze actie. Het Bra-

bants Dagblad plaatste in de kerstweek

een mooi artikel. 

Ik wil langs deze weg ook een woord

van dank uitspreken voor de vrijwilligers

Anika, Ans, Eefje, Peter, Piet-Jan, Rita

en Tonnie die Ko en mij geholpen heb-

ben om deze klus te klaren. Ook onze

Wijkraad willen we bedanken omdat zij

dit financieel mogelijk gemaakt hebben.

Omdat we ruim voldoende chocolade

kerstbomen besteld hadden, hebben we

ook nog wat andere bewoners van de

Blaak, die zich op diverse terreinen vrij-

willig inzetten, bezocht en een attentie

kunnen geven. Degene die hiermee ver-

rast zijn waren de deelnemers van de

Buurtpreventie, de lopers van Blaak

Schoon, Diamant-groen-medewerkers

uit onze wijk, ondersteuners van de

wijkraad en de redactieleden van Wijk-

blad de Blaak.

Een mooie bijkomstigheid van onze

actie is dat het seniorenbestand volledig

gecontroleerd en bijgewerkt is. Ook mijn

oproep in het vorige wijkblad om u des-

gewenst in te schrijven in ons bestand

heeft veel reacties gegeven. En natuur-

lijk is het altijd mogelijk om u alsnog in

te laten schrijven. De gegevens in het

bestand worden alleen gebruikt om u te

informeren over activiteiten en bijeen-

komsten in De Blaak. Veel van deze in-

formatie gaat via email. 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 ge-

gevens aan mij doorgeven. Hiervoor is

het gewenst dat u uw naam, adres (in-

clusief postcode), telefoonnummer en

emailadres doorgeeft. Indien u verwij-

derd wil worden uit het bestand is een

email of telefoontje voldoende. Ook als

u hier andere vragen over heeft, hoor ik

dat graag.

Kerstattentie senioren

Nelly van der Bijl
Bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk
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De coronamaatregelen en het herfst-

achtige weer heeft menig gezin in de

Blaak er niet van weerhouden om er

lekker op uit te trekken deze kerstva-

kantie. Een aantal kinderen uit de Blaak

had namelijk met hun ouders een echte

kerstspeurtocht uitgezet. De deelne-

mers konden een codewoord vinden en

wanneer ze het codewoord verzonden

via een website, kregen de kinderen

ook nog iets lekkers thuis van de wijk-

raad. En daar hebben veel kinderen aan

meegedaan. 160 Kinderen maar liefst.

Regelmatig liepen er dan ook kinderen

en hun ouders en/of opa’s en oma’s

door de Aa of Weerijs op zoek naar het

paadje tussen twee huizen, of vlakbij de

Hofstede op zoek naar gele paaltjes. De

reacties waren ontzettend positief en de

speurtocht was daarmee echt een suc-

ces. 
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Leerlingpaspoort:

- Naam: Aimey van Erven

- Leeftijd: 11 jaar

- Woonplaats: Tilburg

- Basisschool: OBS de Blaak

‘Ik heb voor het Mill Hill College geko-

zen, omdat ik het Pre College heb ge-

daan. Het Pre College is een reeks

lessen voor leerlingen uit groep 8. Dit

beviel mij heel goed en dat is de reden

om voor het Mill Hill College te kiezen.

Het is ook niet zo ver fietsen voor mij

vanuit De Blaak. Ik fiets in ongeveer 20

minuten van huis naar school. Ik spreek

met een aantal meiden uit de wijk af en

we fietsen samen naar school. 

Wat ik zo leuk vind aan deze school, is

dat je een goede band kunt opbouwen

met leerlingen en leraren, maar ook dat

je leuke dingen doet. Eén van de leuk-

ste dingen die ik heb meegemaakt, is

dat als je hard werkt, je daar ook voor

beloond wordt; bijvoorbeeld met een

spel of met film kijken.

Ik zit in klas B1K en het is een leuke

klas! Er zitten kinderen in met hetzelfde

leerniveau en je maakt er snel vrienden.

Onze mentor is meneer Maan. Een

mentor helpt je door elk jaar te komen.

Hij of zij legt uit hoe je je huiswerk moet

plannen en helpt je als je ergens moeite

mee hebt. Ik heb leuk contact met mijn

mentor en ik denk dat dat wel voor heel

de klas geldt. Hij helpt ons goed en we

doen ook leuke opdrachten samen. 

Alle brugklassen op het Mill Hill College

hebben leerlingmentoren. Dat zijn leer-

lingen uit een hogere klas, die je overal

mee kunnen helpen. Een leerlingmentor

heeft zelf alles al meegemaakt op

school en weet het beste wat fijn is en

een leerlingmentor kan vertellen wat

hem of haar op school heeft geholpen.

Een leerlingmentor kan jou ook tips

geven, zodat het allemaal wat makkelij-

ker wordt in de brugklas. Ik voel me

heel veilig op school, overal loopt er wel

iemand en als er iets gebeurt, is er altijd

wel iemand die je kan helpen.

Of het moeilijk is op de middelbare

school? Om eerlijk te zijn is het wel hard

werken, maar als je alles eenmaal een

keer gedaan hebt, loopt het erg soepel.

Ook is het anders dan op de basis-

school, er zijn veel leervakken en je

moet elke keer van lokaal wisselen. Mijn

favoriete vak op school is tekenen,

omdat ik hier goed mijn creativiteit in

kwijt kan. 

Als je in groep 8 zit, raad ik je aan om

voor het Mill Hill College te kiezen! Je

krijgt er alle hulp die je nodig hebt en

leert extra dingen als je uitdaging wilt.

Leerling aan het woord
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Grebbe 40, 5032 RT  Tilburg - tel.: 013 - 4675632 

e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

En dan is er ineens weer een

lockdown…
We hebben op De Borne de eerste lock-

down goed geëvalueerd en een “gou-

den” document gemaakt met daarin

alles wat we geleerd hebben in deze

periode. Onderwijstechnisch is alles

goed te regelen en het (digitaal) thuis-

onderwijs was ook deze keer in een dag

geregeld. Omdat het sociale contact erg

belangrijk is, zijn er extra digitale con-

tactmomenten ingepland; er werd zelfs

’s avonds voorgelezen voor de kinde-

ren.  

Ik ben erg trots op mijn team, maar heb

ook veel respect voor alle ouders die

naast het werk ook de rol van thuis-juf

of -meneer erbij kregen. Samen zorgen

we ervoor dat de kinderen sociaal-emo-

tioneel zo goed mogelijk door deze peri-

ode heen komen. 

Norman de Langen

Directeur bs De Borne

Gezonde voeding staat centraal

op bs De Borne
Op bs De Borne leren de kinderen niet

alleen wat gezond eten en drinken is,

maar ook waarom het beter voor je lijf

en je gezondheid is. Leerlingen van unit

4 gaan tijdens wekelijkse kooklessen

met recepten in verschillende thema’s

aan de slag in de keuken. Heerlijk

koken én smullen!

Rabo Willem II Food Tour

In het afgelopen najaar heeft een groep

kinderen van unit 4 meegedaan aan de

Rabo Willem II Food Tour. In dit pro-

gramma, ontwikkeld door Willem II Be-

trokken, staan gezond eten,

voedselverspilling, gezond bewegen en

aanverwante onderwerpen centraal. Om

de leerlingen actief hiermee aan de slag

te laten gaan én het bewustzijn bij de

leerlingen te vergroten, werd iedere les

afgesloten met een vlogopdracht. Rabo

Willem II Foodtour zit in zijn pilotjaar en

wij waren de allereerste school die hier-

aan deel mocht nemen. De kinderen

hebben veel geleerd over (gezonde)

voeding en vonden het ook heel interes-

sant. Zo hebben ze zelf allerlei gezonde

recepten gemaakt en in een super-

marktsafari leerden ze om etiketten van

producten te lezen. 

OnderwijsChef
Woensdag 9 december 2020 was er

een online inspiratiefestival genaamd

‘De Eetbare School’, georganiseerd

door stichting Jong Leren Eten, een or-

ganisatie die zich inzet voor voedsele-

ducatie. 

Tijdens dit festival werd men geïnspi-

reerd met mooie voorbeelden om kinde-

ren nog meer te leren over gezond

voedsel d.m.v. een film met verschil-

lende aanbieders. Eén van deze aan-

bieders, OnderwijsChef Dennis van den

Wildenbergh, kwam naar De Borne voor

de filmopname van de workshop die hij

geeft aan kinderen over suiker in voe-

ding, gezonde en ongezonde koolhydra-

ten en wat dit met je lichaam doet.

Uiteindelijk hebben de kinderen een

eigen gezonde smoothie ontwikkeld in-

clusief een eigen logo.

Nieuwsgiering geworden?

Terugkijken kan via YouTube:

https://youtu.be/csfj8bz0KOo of via de

website www.jonglereneten.nl. Op de

startpagina vindt u onder Meer Nieuws:

Brabantse inspiratiefilm ‘De Eetbare

School’ in première.
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Wordt uw kind dit schooljaar 4

jaar?
In september 2016 is de Borne gestart

met een vernieuwde vorm van onder-

wijs: Onderwijs van de toekomst. Er ligt

inmiddels een stevige basis en we zien

dat vanuit eigenaarschap, gepersonali-

seerd leren en een rijke, betekenisvolle

leeromgeving de betrokkenheid en moti-

vatie bij onze kinderen in grote mate

toeneemt. Door goed samenwerken,

creatief maar ook kritisch denken, goed

communiceren en denken in mogelijk-

heden ontwikkelen onze leerlingen veel

vaardigheden die zij kunnen gebruiken

bij hun persoonlijke ontwikkeling en toe-

komst.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u meer informatie over De Borne en

betekenisvol onderwijs? Neem dan con-

tact 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 COVID-

19. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk

of de informatieavond (dinsdag 23

maart 2021) en de open dag (donder-

dag 25 maart 2021) doorgaan. 

Hou hiervoor onze website www.basis-

schooldeborne.nl in de gaten! 

Telefoon 013 – 4675632

e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl 

of kijk op onze website www.basis-

schooldeborne.nl

Kerstpakketten Mill Hill College voor gezinnen in armoede

Het Mill Hill College heeft tijdens hun kerstactie 100 speciale kerstpakketten gemaakt voor gezinnen die in armoede leven.

De pakketten zijn door de organisatie Quiet bezorgd bij mensen die dit hard nodig hebben. Gezinnen in Tilburg en omgeving

zijn verrast met pakketten vol luxe producten, zoals etenswaren, zoetigheid en persoonlijke verzorgingsproducten. 

De reacties over deze bijzondere kerstactie van het Mill Hill College waren erg enthousiast en er zijn veel producten ingele-

verd voor de kerstpakketten. Ouders, leerlingen en bedrijven kwamen spontaan van alles naar school brengen. Er zijn maar

liefst 100 pakketten samengesteld met veel mooie en dure producten; bijvoorbeeld wasmiddel, verzorgingsproducten, chips,

wijn, soep en chocolade. Leerlingen en medewerkers hebben al deze producten gebruikt om de speciale kerstpakketten te

vullen. 

De pakketten zijn afgelopen week op school opgehaald door Quiet. 

Quiet is een organisatie die mensen ondersteunt in armoedesituaties in Nederland. De organisatie heeft meerdere keren met

busjes moeten rijden om alle pakketten op te halen van het Mill Hill. De pakketten zijn verdeeld onder gezinnen die dit hard

nodig hebben.

Het Mill Hill College heeft zo gezinnen, in Tilburg en omgeving die in armoede leven, deze kerst een hart onder de riem ge-

stoken. Gezinnen die om wat voor reden dan ook in de financiële problemen zijn gekomen. Het Mill Hill gunt deze gezinnen

een hele fijne kerst. De school is er trots op dat de school een bijdrage heeft kunnen leveren om het kerstfeest voor gezinnen

in armoede ook in coronatijd wat extra glans te geven.
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Marjanna Vissers treedt toe als partner bij Lelieveld makelaardij 

‘Een mooie stap voor mij en het kantoor’ 

Zeven jaar geleden zette een jonge,

ambitieuze stagiaire de eerste stap-

pen in haar vastgoedcarrière. Zij had

de opleiding vastgoedmakelaardij

bijna afgerond en vond bij Lelieveld

makelaardij twee ervaren mentoren:

Raymond van der Heijden en Robin

Scholten. In de jaren die volgden,

maakte Marjanna Vissers (29) kennis

met alle facetten van het vak en

toonde zij zich vastbesloten om de

lat van dit kantoor hoog te houden.

Op 1 januari 2021 heeft zij daartoe de

volgende stap gezet: de stagiaire van

weleer is toegetreden als partner bij

Lelieveld makelaardij. 

Verbindende rol
“Ik heb dit altijd een prachtig vak gevon-

den”, vertelt Marjanna. “Als makelaar

begeleid je mensen bij één van de

grootste stappen in hun leven. Je pro-

beert hun wensen te matchen aan jouw

kennis van de markt, en dat vergt inle-

vingsvermogen en slagvaardigheid. Ie-

dere klant heeft een eigen verhaal en

dat vertaal je naar een passende aan-

pak. Het is een verbindende rol die mij

goed ligt. Lelieveld makelaardij verte-

genwoordigt diverse disciplines van de

makelaardij, waarvan wonen de belang-

rijkste is. Die afwisseling past bij mij.

Dat ik de ene dag een woonboerderij in

het buitengebied bezoek, en daarna

een nieuwbouwappartement in de bin-

nenstad verkoop: de diversiteit van ons

mooie aanbod in het midden- en hogere

segment maakt dat geen dag hetzelfde

is.” 

Warm welkom
“Het is grappig hoe de geschiedenis

zich herhaalt. Raymond en Robin waren

ook twintigers toen zij dit bedrijf overna-

men van de oprichter. Zij werken al

tweeëntwintig jaar met elkaar samen en

dan is het natuurlijk best spannend om

er als derde bij te komen. Maar goed,

ook in deze rol wachtte mij een warm

welkom en ik hou nu eenmaal van uit-

dagingen. Qua ervaring kan ik nog niet

aan hen tippen, maar qua gedrevenheid

zijn we uit hetzelfde hout gesneden. We

hebben gewoon veel kennis in huis, ge-

borgd in een leuk team dat heel dicht bij

de klant staat en al jaren soepel draait.

Voor het kantoor kan een beetje verjon-

ging nooit kwaad, omdat we daarmee

onze continuïteit waarborgen.” 

Op ’n klein stationnetje
Lelieveld makelaardij heeft vestigingen

in Oisterwijk, Vught en Oirschot. In Ois-

terwijk fungeert het voormalige station

als kantoor en die unieke plek is verwe-

ven met de bedrijfshistorie, vertelt Ray-

mond van der Heijden: “Robin en ik zijn

elkaar hier ooit voor het eerst tegenge-

komen op het perron, en ook Marjanna

nam hier de trein naar de opleiding in

Eindhoven. Deze plek heeft schijnbaar

een soort magneetfunctie voor talent.

Als Marjanna’s mentor heb ik haar des-

tijds mogen ‘kneden’ volgens de norm

die wij van onze voorgangers hadden

gekregen. Dat zij nu op haar beurt in

onze voetsporen treedt, of nee, naast

ons komt lopen, is een mooie voortzet-

ting van die lijn. Dus om maar even in

stijl te blijven: wat ons betreft staan alle

seinen op groen om er een succesvolle

samenwerking van te maken.”



Gelukkig nieuwjaar
Het team van OBS de Blaak wenst u al-

lemaal een gelukkig 2021. Wij zijn ook

blij dat we 2020 eindelijk kunnen afslui-

ten en hopen in het komende jaar weer

veel mooie herinneringen te kunnen

maken!

Thuisonderwijs en noodopvang

Het nieuwe kalenderjaar begon van-

wege de corona op een heel andere

manier als we hadden gehoopt. In de

laatste week voor de vakantie hebben

de kinderen van onze school hun rug-

tassen helemaal volgestopt met een he-

leboel schoolspullen, want het was weer

tijd voor thuisonderwijs met online les-

sen.

Natuurlijk vinden we dat allemaal niet

fijn: de kinderen missen op school hun

vriendjes en vriendinnetjes, de ouders

(en opa’s en oma’s) mogen weer als juf

en meneer aan de slag en de leerkrach-

ten komen in een leeg klaslokaal binnen

als ze willen gaan lesgeven. We zij dan

ook allemaal weer aangewezen op de

online lessen en het veel zelfstandig

werken thuis.

De school is open voor noodopvang:

onder leiding van meneer Paul komen

er iedere dag kinderen naar school toe

om hier hun werk te maken en de online

lessen te volgen.

Gelukkig – of helaas, het is maar net

hoe je dat bekijkt – hebben we allemaal

al wat ervaring met het thuisonderwijs

en doen we zo goed mogelijk ons best,

maar dat we dit heel vervelend vinden,

is een understatement. Laten we hopen

dat we snel weer lekker samen naar

school kunnen!

Rondleidingen
Mocht uw zoon/dochter aankomend

schooljaar 4 jaar worden en wilt u graag

een rondleiding krijgen in onze school?

Of verhuist u in de komende periode

naar De Blaak? Dan nodigen wij u van

harte uit!

U kunt een afspraak maken met onze

directeur: Janneke Swinkels

(janneke..swinkels@opmaatgroep.com

of 013-4689466)

obs de Blaak
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Vaak is terugkijken een leuke taak en

inspirerend voor het nieuwe jaar, maar

hopelijk krijgen we een jaar als 2020

niet meer terug. Als Energie Coöperatie

De Blaak kennen we toch nog een licht-

punt in 2020. We hebben op 30 septem-

ber jl. met gemeente Tilburg en

geïnteresseerden het rapport naar duur-

zaam gas besproken. Dit was één van

de stappen naar de transitie die vaak

‘van het gas af’ wordt genoemd, hier-

mee wordt in wezen het ‘Gronings aard-

gas’ mee bedoeld. Zoals ‘wijd en zijd’

wordt gezegd, we gaan niet van het gas

af. Maar wat gaan we dan wel doen?

Dat is geen vraag maar het moet een

doelstelling worden om allemaal minder

energie te gaan gebruiken.

Maandag 21 december jl. stond in het

Brabants Dagblad op pagina 6 en 7 een

uitgebreid artikel met de kop ‘Helemaal

zonder gas kan Nederland niet’. TU/e-

hoogleraar Han Slootweg gaf met zijn

kennis weer dat we alles kunnen maar

dat we in de praktijk met dusdanig hoge

kosten en grote ingrepen te maken zou-

den krijgen dat het niet haalbaar is. Wel

moeten we besparen zodat we in de

toekomst kunnen volstaan met de be-

perkte hoeveelheid Groen gas maar ook

dat we op tijd moeten weten waar we

aan toe zijn en welke energiebron het

gaat worden. Gelukkig hebben we vol-

gens Slootweg ook nog voldoende tijd.

Er is nog geen reden voor paniek want

we hoeven echt niet alles voor 2025 te

regelen want we hebben nog tot 2050

om doelen te halen. Stil zitten is echter

niet de juiste weg naar ons klimaatdoel.

Energiebesparing

We hadden als Energiecoöperatie

graag in 2020 iedereen willen verleiden

om energie te gaan besparen. Dat is

vanwege het lastige coronajaar niet he-

lemaal gelukt dus daar gaan we in 2021

mee verder. Dat wil niet zeggen dat be-

woners van De Blaak stil hebben geze-

ten. Steeds meer daken worden bedekt

met zonnepanelen, veel woningen zijn

voorzien van nieuwe kozijnen met daar-

bij HR++ glas of zelfs Triple glas en ook

de spouwmuur isoleerders zijn actief.

Allemaal initiatieven die bijdragen aan

de door ons gewenste energiebespa-

ring. Helaas is alles nog maar een drup-

pel op een gloeiende plaat, er moeten

nog veel meer bewoners de schouders

onder zetten om de doelstelling van het

Parijs akkoord te gaan halen. Elektrici-

teit blijft voor iedere woning beschik-

baar: of dat veel of minder is, wordt

door bewoners zelf bepaald. Dit is mak-

kelijk geschreven maar wat wordt er

mee bedoeld? We hebben ons als taak

gesteld om ons milieu minder te belas-

ten, dat kan door zelf elektra (stroom)

op te wekken maar ook door minder

elektra (stroom) te verbruiken. Minder

verbruik, heb je zelf eenvoudig in de

hand door witgoed (koelkast, vriezer,

afwas- en wasmachine) aan te schaffen

met een laag energieverbruik (A toestel-

len). Maar ook met LEDverlichting en

daar waar geen verlichting nodig is, dit

uit te zetten.

Zelf stroom opwekken

Veel bewoners in De Blaak hebben zon-

nepanelen op hun dak geplaatst en dat

is een geweldige stap in de goede rich-

ting. Maar er kunnen nog veel meer wo-

ningen worden voorzien van

zonnepanelen. Niet overal kan het en

dat is jammer. Soms is er eenvoudig te

weinig geld beschikbaar om te investe-

ren in zonnepanelen. Gelukkig heeft ge-

meente Tilburg hiervoor een regeling

bedacht. Met de regeling ‘Aan de slag

met je huis’ kan de investering worden

gefinancierd. Je krijgt een lening bij ge-

meente Tilburg en betaalt slechts 0,75%

rente, deze lening is zonder BKR-regi-

stratie. De panelen zijn vanaf dag 1 van

jou en leveren meer op dan wat je

maandelijks betaalt. De installatie wordt

goed gemonitord en onderhouden voor

een optimale opbrengst. Na 15 jaar is

de lening afgelost en dan stopt ook het

onderhoud. Je kunt nog jarenlang profi-

teren van de opbrengst van je panelen.

Dit aanbod geldt voor 2021 tot en met

2022. Ook de installateur is al via een

aanbestedingsprocedure geselecteerd

en dat is Hoppenbrouwers uit Udenhout

geworden. Daarnaast is het mogelijk om

voor slechts € 65 de woning door een

ervaren energieadviseur te laten beoor-

delen en tips ter verbetering te ontvan-

gen. Ook adviseurs van Energie

Coöperatie De Blaak zijn hierbij betrok-

ken. Meer informatie is te vinden op

www.aandeslagmetjehuis.nl.

Wij hopen zodra het mogelijk is ieder-

een weer te ontmoeten en verder te in-

formeren tijdens een energiemarkt.

Uiteraard zijn we nog steeds bereikbaar

via www.energiedeblaak.nl. We wensen

iedereen een geweldig maar bovenal

een gezond 2021!

Als coöperatie hebben we nog behoefte

aan ondersteuning van een tekstschrij-

ver, mogelijk is dat wat voor u. U kunt

zich aanmelden via secretariaat@ener-

giedeblaak.nl, bij voorbaat onze dank.

Op naar het jaar 2030 maar

eerst een zuinig 2021
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Carrière

John Claesen

Ik ben nu op leeftijd geraakt en soms

kijk ik met weemoed terug naar het eer-

ste deel van mijn leven. Mijn eerste

echte voorwaartse stap die ik ooit

maakte, was toen ik al ruim twee jaar

was. Mijn moeder vond het geweldig en

tranen sprongen in haar ogen terwijl

mijn vader zijn grote voorhoofd fronste.

Die frons is bij hem nooit meer verdwe-

nen.

Mijn oude vrienden die hebben in het

leven iets bereikt! De één is eigenaar

van een shoarmatent en de ander is

kroegbaas. Dus geen baan van negen

tot vijf wat je vaak terugziet in adverten-

ties als je carrière wilt maken. Ik heb

eenmaal gesolliciteerd voor een baan

van vijf tot negen. Dat had ik toch ver-

keerd begrepen. Nee, een carrière op

mijn werk zal ik echter wel niet meer

meemaken.

Waarmee kan ik nu nog carrière

maken? Als oud-voetballer, ik voetbalde

in het verleden in het zevende van een

vierdeklasser. Ik vond dat we werkelijk

formidabel waren. Vooral de derde helft

was interessant en boeiend terwijl we

ons echte profvoetballers voelden.

Onze carrière was gemaakt. Althans in

onze eigen op dat moment nevelige we-

reld. Het bier vloeide rijkelijk, maar dat

is nu verleden tijd.

Waarmee kan ik nu nog carrière

maken? Ik dacht gelijk aan golven. Je

kunt namelijk golven tot in lengte der

dagen. Het enige wat je moet doen is

blijven staan en ademen. Het laatste

waar ik tussen haakjes als voetballer op

een bepaald moment wat te kort van

kwam. Ze liepen me links en rechts

voorbij. Ik was de midvoor, maar stond

door onze snelle aanvallen steeds plot-

seling laatste man. Maar dat was op het

einde van mijn loopbaan.

De jaren heeft ons ouder en misschien

wijzer gemaakt. Mijn nog enige, moge-

lijke carrièrestap is dus golven gewor-

den. Ik heb les genomen en sla het

balletje zover mogelijk weg. Ik vond dit

nutteloos, maar mijn leraar zei: dat is

vooruitkijken. Dat is carrièreplanning.

Daarna het putten van een balletje. Blij-

ven proberen en blijven proberen. Ver-

derop stond een stelletje

leeftijdsgenoten mij glimlachend gade te

slaan. Ze moedigden me aan en vroe-

gen na al mijn geploeter of ik zin had in

een pilsje.

Eigenlijk is er niet veel veranderd. De

derde helft, bij golven heet dat tweede

helft, is nog steeds het belangrijkste en

na het derde pilsje valt het ook niet

meer mee om nog bekakt te praten. Ik

ben gelukkig de enige niet. Dat stelletje

leeftijdsgenoten waren namelijk mijn

oude voetbalmaten.
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KBO-Brabant gaat met de tijd mee en

heeft een nieuwe website: 

www.onsmagazine.nl.

Hierin komen per editie, en uit eerdere

edities, goede artikelen uit de “Ons” te

staan. Bezoekers hoeven dus geen lid

te zijn van KBO-Brabant om deze,

veelal voor 55+ers belangrijke artikelen,

te lezen. Deze website is te zien als

aanvulling op de publicaties in de “Ons”

en is geen vervanging daarvan. Door

een goede rubricering en verwijzingen

naar relevante informatie heeft de web-

site tevens een naslagfunctie. 

Zo kan men b.v. via de link “ons belang”

het verloop van de rechtsgang uitge-

breid volgen die KBO-Brabant en de

Stichting PensioenBehoud hebben aan-

gespannen tegen de Staat der Neder-

landen in verband met het in strijd met

de EU-richtlijnen structureel niet index-

eren van onze pensioenen. (Inmiddels

al 12 jaar lang koopkrachtverlies door in

feite negatieve rente-op-rente.)

De behandeling van de rechtszaak

heeft inmiddels plaatsgevonden en de

uitspraak van de rechter wordt medio

februari verwacht.

Bron: 

”ONS” (KBO magazine voor senioren)

WvZ

KBO Petrus & Paulus kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons

Ook voor niet leden van KBO-Brabant

Informatie bij:

- Hans van Roosmalen, 

06 30 97 21 21, 

kbopenp@gmail.com 

- Berry Wagener

06 24 17 32 68

kbopenpactiviteiten@gmail.com 

Activiteiten voor januari en later zijn nog

niet bekend.



Het nieuwe sporten in de Blaak

Zo! Dat zit er weer op! Wat een heer-

lijke start van de dag, en in mijn

geval, het weekend. 

Ik kom zojuist van The Rise: het zwarte

kantoorpand tegenover Hotel Ibis, waar

sportvereniging de Blaak sinds een tijd

sportlessen aanbiedt. Vanochtend staat

boksfit op het menu, een intensieve les

waar cardio en spierkrachtversterkende

oefeningen elkaar afwisselen, maar

waar plezier voorop staat. We trainen in

een spiksplinternieuwe sportzaal, die

van alles is voorzien. We trainen een

uur lang ons uithoudingsvermogen,

onze spierkracht en delen stoten uit op

een bokszak. Aan het roer van deze les

staat Irene Odinga. Ik kende haar al van

de bootcamplessen die in onze wijk ge-

geven worden via de sportvereniging.

Toen zij lessen ging uitbreiden werd ik

meteen nieuwsgierig.

Irene is altijd enthousiast en geeft de

juiste boost en dosis positieve energie

om door te gaan tot de laatste tel. Of je

nu jong bent of wat ouder, blessures

hebt of niet: ze past de training zo aan

dat iedereen mee kan doen, er het

maximale uithaalt en plezier beleeft aan

bewegen.

Corona gooide ook hier roet in het eten

en mede hierdoor is er weinig aandacht

geweest voor de uitbreiding van sporten

in The Rise vanuit de sportvereniging

en alle toffe lessen die daarbij horen.

Hierdoor is boksfit geen onderdeel meer

van de sportvereniging. Dat is jammer

en echt een gemiste kans, want het is

werkelijk waar een verrijking voor onze

wijk: op een gloednieuwe locatie, dicht-

bij je huis (snel uit en thuis), in kleine

groepen trainen, toffe en uitdagende

lessen op ieders niveau én contact met

je mede Blaakbewoners! Ik zeg: I rest

my case.

Maar het goede nieuws is dat Irene

deze lessen als zelfstandige doorzet!

Komt het toch nog goed met die condi-

tie en dat lijf van ons 😉.

Dus….ben je geïnteresseerd om mee te

komen trainen of een keer een proefles

mee te doen? Stuur een mailtje naar

gym@therise.nl. Hopelijk tot snel!

Bregje Schuurkes Langenhuijsen
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Sportvereniging “de Blaak”

The Rise
Op het moment van schrijven kunnen

we helaas nog niet fysiek sporten in The

Rise door de coronamaatregelen. Des-

alniettemin gaan we gewoon online

door. Onze trainster Irene verzorgt de

trainingen digitaal. 

Thuis met onze laptop, telefoon of tablet

volgen de leden de les. We zien via het

scherm de leukste plekken voorbijko-

men om te sporten: in de garage, tus-

sen de bank en de salontafel, naast het

bed of boven op zolder. Allemaal zoe-

ken we een plekje in huis om toch onze

beweging door te laten gaan. En dat

lukt!

Onze sporten in Sporthal de Blaak

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon

woensdag 20.00 - 21.00 uur keep-fit dames Marianne v.d. Bogaard

19.30 - 21.00 uur volleybal volwassenen Ineke van Elswijk  

21.00 - 22.00 uur zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters

donderdag 19.00 - 21.00 uur badminton volwassenen Louis Verstappen

19.00 - 20.00 uur badminton jeugd Frank van der Heijden

Trainingen in The Rise

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon

maandag 19.00 - 19.45 uur HIIT training - Slim & fit Marieke van Damme

20.00 - 21.00 uur No nonsense Yoga Hatha

Aanmelding via het

woensdag 10.00 - 11.00 uur Pilates invullen van een contact-

19.00 - 19.45 uur Bootcamp 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. 

Er zijn in onze lessen nog een paar

plekjes te vergeven. Zo kun je nog te-

recht bij HIIT op maan-dagavond. Dat

staat voor High Intensity Interval Trai-

ning. In deze training probeer je in een

korte tijd zo intensief mogelijk te trainen.

Je hartslag gaat snel omhoog en in het

korte rustmoment, breng je je hartslag

weer naar beneden. Een perfecte trai-

ning als je in 2021 goed in vorm wil

komen. 

Ook bij de yogales op maandagavond

zijn er nog enkele plaatsen vrij. Dus

wees er snel bij en zorg met deze yoga-

les, dat je ontspannen aan jouw week

begint. 



Ben je toe aan een avontuurlijke uitda-

ging? Hou je van hardlopen, maar liever

in de bossen dan op de weg? 

Heb je altijd al wel eens mee willen

doen aan een survivalrun, of in de

zomer aan een mudrun? 

Wil je dit samen met een van je ouders

doen, of gewoon alleen en ben je ouder

dan 15 jaar? 

Dan is dit iets voor jou: Elke 1e en 3e

zaterdag van de maand gaan we een

survivalrun lopen in de buurt van de

Blaak. Van 10.00 tot 12.00 uur zijn we

onderweg door de “bossen” de “sloten”

en het “moeras” van de Blaak. Vertrek

en aankomstpunt is de Sporthal van de

Blaak. 

We willen hier in februari mee beginnen.

Meld je aan via de website van SV de

Blaak.

En vergeet niet je telefoonnummer en

emailadres op te geven, zodat we je

een tikkie kunnen stu-ren. Met een 5 rit-

tenkaart kun je deelnemen. Kosten €

25,--

De survivalrun wordt geleid door Rolf

Touwen, sportdocent bij Fontys Hoge-

scholen

Van het bestuur:
Nog midden in de tweede lockdown vra-

gen we ons af, wanneer we weer ons

“normale” leven kun-nen oppakken.

Sport vormt hierbij voor velen van ons

een belangrijk onderdeel.

We kijken daar ook reikhalzend naar uit.

Onze Algemene Ledenvergadering

staat al gepland op 22 april.

We zijn nog naarstig op zoek naar een

nieuwe voorzitter en secretaris. Wie

zich in wil zetten voor de sportieve wijk-

bewoner of iemand weet, die daarin

geïnteresseerd is, meld je dan bij het

secretariaat.

We wensen iedereen een sportief en

gezond en vooral virusvrij jaar toe.

Tot ziens in 2021!
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Volgen jullie ons al op 

social media? 

facebook:

https://www.facebook.com/sportver-

eniging.deblaak

instagram: 

sportvereniging de blaak

Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw

Survivalrun

Rolf Touwen



Iedereen wil graag in een schone, groene en goed onderhou-
den stad  wonen. Daar zorgt de gemeente voor, sámen met 

stoeptegel of zwerfafval? Dan kun je dit vanaf maandag 28 
december 2020 melden via de Fixi App.

de app. Het is makkelijk om een foto mee te sturen en je 
-

gegeven. Je krijgt snel een terugkoppeling zodat je weet wat 
ermee is gedaan.  Samen zorgen we zo voor een schoon en 

GEMEENTENIEUWS

CONTACT 
Uw contactpersoon bij de gemeente is:
Diny Maas:
Algemene klachten of meldingen: 
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Houdt u ook graag zelf de regie over uw eigen leven?
Fabiënne Hoppenbrouwers
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Het is belangrijk om op tijd na te denken

wie uw zaken mag regelen indien u

(deels) wilsonbekwaam wordt door bij-

voorbeeld dementie. Uiteraard kunnen

er ook andere aanleidingen zijn waar-

door u uw wilsbekwaamheid verliest.

Wanneer u de wilsbekwaamheid ver-

liest, kunt u veel zaken niet meer rege-

len. Om de zaken in die situatie toch

goed geregeld te hebben, is het belang-

rijk om hierop voorbereid te zijn door bij-

voorbeeld het opstellen van een

levenstestament.

Te laat voor een levenstestament

Indien u niet tijdig een levenstestament

heeft opgesteld, maar u de financiën

niet goed meer zelf kunt beheren, kan

op uw verzoek of op verzoek van een

familielid door de kantonrechter een be-

windvoerder benoemd worden, die

vanaf het moment van de benoeming

uw bezittingen beheert. Met betrekking

tot uw niet-financiële zaken, zoals ver-

zorging of verpleging, kan een mentor

worden benoemd. De kantonrechter kan

er ook voor kiezen om één persoon

zowel tot bewindvoerder als mentor te

benoemen.

Het is ook mogelijk dat er een curator

wordt benoemd. De curator handelt als

bewindvoerder en mentor in één. Hij/zij

behartigt dus zowel de vermogensrech-

telijke als de niet-vermogensrechtelijke

belangen. Het grote verschil met bewind

en mentorschap is dat u in dat geval

geen zelfstandige beslissingen meer

mag nemen, er is altijd toestemming

van de curator nodig.

Wettelijke plicht van de notaris

Notarissen zijn wettelijk verplicht om te

bepalen of een cliënt wilsbekwaam is en

dus de gevolgen van het ondertekenen

van een akte kan overzien. Dit doet de

notaris in eerste instantie door met de

cliënt in gesprek te gaan. Soms is er

aanleiding voor een (nadere) beoorde-

ling van die wilsbekwaamheid. Indien

een notaris twijfelt over de wilsbe-

kwaamheid van zijn of haar cliënt, dan

zal er een advies worden ingewonnen

bij een onafhankelijke arts. Dit is dus

niet de eigen huisarts of de eigen geria-

ter. 

Wanneer de notaris vaststelt dat u wils-

onbekwaam bent, zal de notaris dienst-

weigeren.

Wie regelt uw zaken als u wilsonbe-

kwaam wordt door bijvoorbeeld

ziekte of dementie?

Om ervoor te zorgen dat een ander uw

vermogensrechtelijke en/of medische

belangen nog kan behartigen, wanneer

u dit zelf niet meer kunt, is het mogelijk

om een levenstestament op te laten

stellen. U kunt hierin bijvoorbeeld uw

echtgenoot of uw kind(eren) aanwijzen

als gevolmachtigde(n). Uiteraard kan

ook een goede vriend als gevolmach-

tigde optreden. Het is van belang dat u

de gevolmachtigde wel volledig ver-

trouwt, vanwege de vergaande be-

voegdheden die hij krijgt.

Ook wanneer u gehuwd bent in ge-

meenschap van goederen is het opstel-

len van een levenstestament aan te

raden. Er heerst op dat punt nog ondui-

delijkheid merken wij in de praktijk. Veel

mensen denken, onterecht, dat zij in dat

geval al namens elkaar kunnen hande-

len.

Ter voorkoming van de gang naar de

rechter kunt u dus een levenstestament

op laten stellen. U bepaalt in dat geval

zelf wie de zeggenschap krijgt en houdt

daarmee zelf de regie over uw eigen

leven.

Wilt u uw zaken graag op tijd goed re-

gelen en zelf de regie houden? Neem

dan contact met ons op via 013-532 11

55 of via info@notaristilburg.nl.
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Beste buurtbewoners die grenzen aan de Baroniebaan

Al vele jaren is de geluidsoverlast van

het verkeer op de Baroniebaan een

doorn in ons oog. In de begin jaren ne-

gentig is door de bewoners al een

schrijven naar de gemeente gegaan

waarin werd verwezen naar het vele ge-

luid op de Baroniebaan.

Door de gemeente is destijds een ge-

luidmeting uitgevoerd en die bleek bin-

nen de normen te liggen. De gemeente

beloofde dat met de komst van de

nieuwe rondweg rond Tilburg, de Burge-

meester Letschertweg en de Burge-

meester Bechtweg, het verkeer op de

Baroniebaan drastisch zou verminde-

ren.

Zoals in het Brabants Dagblad van eind

december te lezen was, wil de ge-

meente de binnenstad en de Ringbaan

West ontlasten van het vele verkeer en

willen ze het verkeer omleiden via de

Baroniebaan en de Baron van Voorst tot

Voorstweg naar de Burgemeester Lets-

chertweg en Burgemeester Bechtweg.

Dit wil zeggen dat er nog meer verkeer

over de Baroniebaan zal komen.

Nu hebben de bewoners van de Rees-

hof al een bezwaarbrief naar de ge-

meente gestuurd, waarvan afgelopen

dinsdag (5 januari) een redactioneel

stuk in het Brabants Dagblad stond.

Ons voorstel richting de gemeente is

om een verzoek tot plaatsing te doen

van een afdoende hoge geluidswal aan

onze zijde van de Baroniebaan.

Als jullie net als wij vinden dat het meer

dan noodzakelijk is dat er door de ge-

meente een geluidswal moet worden

aangelegd, geef dit dan aan bij onder-

getekenden. Zij zorgen dan voor een

formeel verzoek met de uitslag van de

bewoners naar de gemeente met het

verzoek tot plaatsing van een geluids-

wal.

Met vriendelijke groet van de initiatief-

nemers in deze,

Peter Verhoeven, Grevelingen 85

Peter Voogt, Grevelingen 81



Afscheid nemen
A. van der Leun

voorzitter stichting begraafplaats Vredehof

Kortgeleden hebben we afscheid geno-

men van 2020. Om het met JC Bloem te

zeggen Voorbij, voorbij, o en voorgoed

voorbij. Deze tekst staat op zijn graf.

Een groot Nederlands dichter, bekroond

met onder meer de PC Hoofdprijs. En,

leuk om te weten, zijn opa kwam uit Til-

burg. Maar ook een dichter met een

schaduwrandje. Immers, hij leek bij de

opkomst van de NSB enige sympathie

te hebben voor hun ideologisch gedach-

tengoed. 

We namen afscheid van 2020. Een

mooi getal, een lelijk jaar. Corona. Eerst

in Wuhan, ver weg. Het zal toch niet

naar………….  Een mysterieus virus dat

in maart toch Nederland in waaide.

Eerst in ons Brabant. Met tientallen

doden in Tilburg, duizenden doden in

Nederland. Afscheid nemen.

Hoe deden we dat eigenlijk, afscheid

nemen. Weten we het nog? Het jaar

eindigen met vuurwerk, champagne,

kussen, omhelzen. Vriend en vijand krij-

gen beste wensen om hun oren. Of is

dit geen afscheid nemen, maar het vie-

ren van een nieuw begin? Liggen af-

scheid nemen en een nieuw begin dicht

bij elkaar?

Ook in De Blaak hebben we in 2020 af-

scheid genomen van een aantal wijkbe-

woners. Ook door corona. We hebben

afscheid moeten nemen in hele kleine

gezelschappen. In stilte. We brachten

onze doden naar de begraafplaats. Of

naar het crematorium. Kil, afstandelijk,

weinig troostend. Met alleen de meest

nabij-en. 

Afscheid nemen doen we op vele ma-

nieren. Wie herinnert zich niet het ap-

plaus rondom de stoet van MH16-

slachtoffers? Het applaus rondom de

doodgeschoten Pim Fortuijn? Het zeer

luide Dam-protest, met potten en pan-

nen, bij de dood van Theo van Gogh?

Of het overvliegen van klassieke vlieg-

tuigen over De Blaak en begraafplaats

Vredehof toen een piloot begraven

werd?

Op Begraafplaats Vredehof aan de Gil-

zerbaan is een graf aanwezig met de

volgende tekst van de Zeeuwse pop-

groep BLØF. 

Laten we dansen, m’n liefste

Dansen aan zee

Laten we dansen, m’n liefste

Dansen aan zee

Een afscheidswals aan de waterlijn

Dansen aan zee

Eén voor je tranen

Twee voor de mijne

Drie voor de horizon

Waaraan we verdwijnen.

We gaan 2021 binnen. Het vaccin lonkt.

We gaan dansen. Vakantie vieren, een

knuffel geven. De lente ontluikt met

knoppen aan de bomen. Een steden-

reisje, een lekker etentje, shoppen.

In Tilburg gaan we weer lekker leven.

Tilburgse Kermis, HapStap, Muzencon-

certen, Koningsdag, Meimarkt, Ten

Miles. In augustus weer nieuwe studen-

ten op de terrassen?

Een gezond 2021!



-VRAAGBLAAKJE-

Gezocht: woning in de Blaak

In 2016 ben ik met mijn man wegens

omstandigheden naar de Leyhoeve

verhuisd. Wij woonden daarvoor 35

jaar in de Blaak, zeer naar onze te-

vredenheid. Helaas is vorig jaar mijn

man overleden. Graag zou ik weer

terug in de wijk willen komen wonen -

huren of kopen. Wie heeft de gouden

tip voor mij?

Belt u mij op 013-2070092, van

maandag tot en met donderdagvoor-

middag of laat mij via de mail iets

weten:

serenade1949@gmail.com.

Ineke van der Aa

Afgelopen maart hebben wij studenten ingezet voor mensen die hulp nodig had-

den tijdens de coronacrisis. Dit is erg goed ontvangen, maar helaas zijn de aan-

tallen weer aan het oplopen en kunnen wij ons voorstellen dat er opnieuw

behoefte is naar coronahulp. Serve the City wil deze hulp graag aanbieden.

Hierbij kun je denken aan:

• Iemand die boodschappen voor je doet omdat je je liever niet op drukke locaties 

bevindt

• Een student die je opbelt als je je eenzaam voelt en een praatje maakt

• Hulp bij het schoonmaken

• Een oppas of huiswerkbegeleider

Natuurlijk werken wij volgens de regels van het RIVM en houden wij rekening met

de coronamaatregelen!

Dus ben jij, of ken jij iemand die de hulp van een student goed kan gebruiken in

deze tijd? Stuur een bericht naar: coronahulp@servethecitytilburg.nl en wij

nemen contact met je op!

Aanvulling én rectificatie Artikel ‘De Hofstede van slooppand naar Toprestaurant’ wijkblad nr. 246

De auteur van het artikel heeft samen met anderen gezocht naar de namen van personen die betrokken waren bij de ontwik-

keling van De Hofstede. Daarbij zijn we een belangrijk persoon vergeten, te weten Berry van de Gevel. Berry, heeft o.a. door

zijn financiële kennis een zeer belangrijke bijdrage geleverd. We zijn blij dat zijn weduwe heeft gereageerd om zijn bijdrage

hier te kunnen vermelden.

Ook werd in het artikel de naam van Elly Pious genoemd. Helaas was deze naam verkeerd geschreven. Dit dient Elly Poiesz

te zijn.
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Er zijn twee verschillende fenomenen in

de hondenwereld:

1. Rescuehonden komen uit het bui-

tenland en worden door stichtingen naar

Nederland gehaald om hier een beter

leven te gaan krijgen dan in het land

van oorsprong. Deze honden worden

niet speciaal gefokt maar worden op

straat geboren en opgevangen in shel-

ters. Roemenië, Griekenland en Spanje

zijn de grootste “leveranciers”. Laatst

was op TV dat er ongeveer 12 duizend

honden per jaar uit die landen naar Ne-

derland getransporteerd worden. 

2. Pups uit malafide hondenhandel,

ook wel bekend als broodfokkerij. Pups

worden onder de meest erbarmelijke

omstandigheden geboren. Ze worden

grootgebracht met de minst mogelijke

zorg en vaak veel te jong verkocht. Veel

van deze pups komen op illegale wijze

Nederland binnen. Geïmporteerd uit de

voormalige Oostbloklanden. De schat-

tingen lopen uiteen van 60 tot 80 dui-

zend per jaar. Nederland staat bekend

als doorvoerhaven naar de rest van Eu-

ropa. De pups zijn vaak veel te jong bij

de moeder weggehaald waardoor ze te

weinig opvoeding gehad hebben. Wet-

telijk gezien mogen ze pas op de leeftijd

van 15 weken Nederland binnen i.v.m.

de rabiës - enting. Hoe wordt dit om-

zeild? De paspoortjes worden vervalst

en een chip met ongeldige gegevens

wordt onder de oksel geplakt of aan de

binnenkant van het halsbandje. De chip-

reader registreert de gegevens van de

valse chip als juist en de pup is geïm-

porteerd. Maar vaak vindt er geen con-

trole plaats. 

Wat hebben beide pups gemeen? Een

valse levensstart! Pups uit de broodfok-

kerij zijn heel vaak erg prikkelarm opge-

groeid. Gedurende de cruciale weken 3,

4 en 5 van de socialisatieperiode heb-

ben ze contact met mensen gemist. Ze

groeien niet op in huis maar in donkere

schuren waar ze niet kunnen wennen

aan huiselijke geluiden. 

Rescue honden worden vaak geboren

uit ouderhonden die al lang op straat

leven en weinig binding hebben met

mensen. Ze zijn gewend om hun eigen

kostje bij elkaar te scharrelen en heb-

ben een wantrouwen t.o.v. mensen ont-

wikkeld om dat ze verschopt en

mishandeld zijn. Angst en wantrouwen

worden doorgegeven aan de pups. Die

op hun beurt weer niet in huiselijke kring

met mensen opgroeien. Het gevolg is

ook weer een gemiste socialisatie en

wantrouwen en angst t.o.v. mensen. 

Mocht u toch een pup of jonge hond uit

een van beide situaties in huis krijgen of

hebben ga hem dan niet overvoeren

met hetgeen hij gemist heeft want dat

doet meer kwaad dan goed. Voor iedere

hond zou eigenlijk een individuele pas-

klare oplossing gezocht moeten wor-

den. Iedere hond komt namelijk uit een

andere situatie met een andere achter-

grond. Resocialiseer de hond, indien

nog mogelijk, op een tempo waarbij hij

zich comfortabel blijft voelen. Vertoont

hij agressie omdat hij bang is, en dat is

meestal de oorzaak, ga hem dan niet

straffen of proberen hem te domineren.

U maakt uw hond alleen maar banger

waardoor hij nog meer agressie zal

gaan vertonen. Hij is niet dominant

maar bang! 

Veel van deze honden hebben al een

slechte start gemaakt. Focus niet op het

verleden maar op het heden en de toe-

komst. Socialisatie is een continue pro-

ces dat we onze honden moeten

aanbieden om het leven en de wereld

waarin ze leven aan te kunnen. Honden

die deze periode gemist hebben moeten

dus heel geleidelijk blootgesteld gaan

worden aan nieuwe indrukken. 

Er moet rekening gehouden worden met

het feit dat deze honden misschien wel

de rest van hun leven met hun pro-

bleem van angst en argwaan blijven

rondlopen. Dat ze prima kunnen leven

in de vertrouwde omgeving van het

gezin waarin ze opgenomen zijn maar

dat ze daar buiten de groots mogelijke

moeite zullen blijven houden om zich

staande te houden. 

Coronaprijzen: gedurende de afgelo-

pen 9 maanden heeft zich een nieuw fe-

nomeen ontwikkeld. Veel raskruisingen

zoals de Labradoodles en aanverwante

Doodles zoals de Maltipoo, Cockapoo.

Op internet trof ik de volgende site

https://hondnl.nl/poedelkruising-soorten-

doodles/ waar de Top 18 meest voorko-

mende Doodles te vinden is. Ik heb

niets tegen het feit dat deze kruisingen

gefokt worden. Absoluut niet. Vaak krijg

je gezondere honden omdat de genen-

poel op deze manier vergroot wordt.

Waar ik wel veel moeite mee heb dat

deze kruisingen tegen absurd hoge prij-

zen te koop worden aangeboden. Ook

ten gevolge van de schaarste op de

“puppymarkt” door de momenteel hoge

vraag naar pups. Ook de malafide hon-

denhandel heeft goed in de gaten dat er

met deze kruisingen veel geld verdiend

kan worden. Maar dan gegarandeerd

zonder rekening te houden met de ge-

zondheid van de pups en van de moe-

derhond. 

De enige manier om deze handel te

stoppen is je als toekomstige puppyei-

genaar heel goed te oriënteren op de

afstamming van een pup en dan zeker

nooit meer een hond te kopen via de

broodfokkerij, dit is de enige manier om

deze vreselijke handel te stoppen. 

Het toeval wil dat net vandaag 07 ja-

nuari in het Brabants Dagblad een arti-

kel gewijd is aan dit onderwerp. Het is

te vinden op:

https://krant.bd.nl/titles/brabantsdag-

blad/6208/publications/12544/pages/36

U vindt het artikel ook op onze Face-

bookpagina. 

Hopelijk zet dit artikel u aan tot een ver-

antwoorde aanschaf van uw nieuwe

huisgenoot zodat we met zijn allen een

goed, gezond maar ook een jaar tege-

moet gaan waarin het welzijn van de

hond weer op een hoger niveau raakt. 

Rescue honden, malafide hondenhandel 

en Coronaprijzen

Joep Voogt

HTC De Wolf, Tilburg
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De Stadsgidserij verzorgt in 2021 weer

een aantal mooie wandelingen door de

stad. Deelname is alleen op basis van

inschrijving. Wanneer niet over Internet

beschikt kunt u zich ook telefonisch

aanmelden op 06 48262711. 

Ook de coronacrisis speelt een belang-

rijke rol bij de wandelingen.  Onze maxi-

male groepsgrootte is 12 pers. We

respecteren de 1,5 meternorm en bij

verkoudheidsklachten verzoeken we u

om niet mee te wandelen. Indien nodig

en mogelijk worden extra wandelingen

ingezet.

Onze agenda is onder voorbehoud.

Afhankelijk van de besluitvorming

kabinet inzake Covid-19 zullen de

wandelingen doorgaan.

Zaterdag 23 januari 13.00 uur 

Spoorzone wandeling. 

Inschrijven: Clijsen@stadsgidserij.nl

Een toppertje in Tilburg. Immens popu-

lair. Een plek waar ontwikkelingen zich

in een sneltreinvaart opvolgen. We be-

zoeken 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 op burgemeester Stekelenburg-

plein. Kosten € 5,00 p.p.

Zaterdag 30 januari 13.00 uur. 

Spoorpark/bokhamer wandeling: 

Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl

Een geheel nieuwe wandeling van de

Stadsgidserij. Een park aangelegd van-

uit het Burgerinitiatief. Een gebied waar

Annaplein, eens de plaats waar Vincent

van Gogh zijn onderkomen had.

Start voor het Centraal Station. Kosten

€ 5,00 p.p 

Zaterdag 20 februari 13.00 uur. 

Westendwandeling. 

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 uiter-

aard stilstaan bij Mariëngaarde, de

voormalige kerk aan de Ringbaan West,

het oude Rextheater, het Kromhoutpark,

Coba Pulskens, etc. 

Start bij Stapperij de Korenbloem aan

de Bredaseweg. Kosten € 5.00 p.p.

Zaterdag 27 februari 13.00 uur 

Goirkewandeling. 

Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl

Een wandeling door het Goirke brengt

een rijk verleden tot leven. De voorma-

lige textielwijk, waar de zweetdruppels

van de arbeiders inmiddels onder het

maaiveld zijn weggespoeld. Deze wan-

deling starten we bij het Textielmuseum

aan de Goirkestraat en loopt de wol als

een (gesponnen) draad door deze wan-

deling. Een prachtige kerk, het Norber-

tijnenpoortje, museum de Pont etc…

Start bij het Textielmuseum. Kosten €

5.00 p.p.

elke Tilburger zich thuis kan voelen. Ge-

koppeld aan het Spoorpark is de Bokha-

mer, een dorpje midden in Tilburg, ook

wel de groene long genoemd. Deze

wandeling is niet geschikt voor wande-

laars die slecht ter been zijn of gebruik

moeten maken van hulpmiddelen.

Start bij de ingang van het Spoorpark.

Kosten € 5,00 p.p.

Zaterdag 6 februari 13.00 uur 

centrumwandeling. 

Inschrijven: bijsterveldt@stadsgidserij.nl

De “good old” centrumwandeling is de

bakermat van alle wandelingen. Natuur-

lijk komen de “high-lights” van de stad

aan bod, doorspekt met het rijke verle-

den van onze stad. Natuurlijk is – zoals

altijd - het standbeeld van Koning Wil-

lem II het vertrekpunt van deze wande-

ling. Hij wijst ons met uitgestoken hand

de weg door het mooie Tilburg.

Start bij het standbeeld Koning Willem II

aan de Heuvel. Kosten € 5,00 p.p.

Zaterdag 13 februari 13.00 uur 

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 mo-

derne buurman: het busstation. 

De wandeling voert verder langs o.a. de

Noordhoek met het Marietje Kesselsmo-

nument, het Odulphuslyceum, de be-

graafplaats Bredaseweg en de oude

Brandweerkazerne aan de Capucijnen-

straat. De wandeling eindigt op het Sint

Programma Stadsgidserij 2021
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Meer weten over 

coronavaccinatie?

Iedereen verlangt naar een leven zon-

der coronaregels. Vaccineren is hierin

de belangrijkste stap. Als we ons laten

vaccineren, kan corona niet meer zo-

maar om zich heen grijpen en krijgen

we stapje voor stapje meer vrijheid

terug. 

Het is goed om te weten dat elk vaccin

dat straks is goedgekeurd op tiendui-

zenden mensen is getest. Zo weten we

dat het veilig is en ons goed beschermt

tegen het virus. Een inenting beschermt

niet alleen jezelf, maar ook je familie,

vrienden en de kwetsbare mensen om

je heen. 

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.

Antwoorden vind je op de website coro-

navaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

Kaartenactie: fit het voorjaar in

In deze tijd is het belangrijk om fit en

gezond te blijven. En samen bewe-

gen is zoveel leuker dan alleen!

Daarom heeft Sportbedrijf Tilburg

een actie opgezet “Fit het voorjaar

in.” Met deze actie willen we met

name senioren en mensen met een

beperking aansporen om, door mid-

del van een kaartje, af en toe iemand

in hun omgeving uit te nodigen die

de komende tijd gezellig met hen

meebeweegt.  

In de kerstvakantie zijn de ‘Meer Bewe-

gen voor Ouderen’ (MBvO) docenten

langs de deuren gegaan bij de deelne-

mers om een pakketje met speciaal ont-

worpen uitnodigingskaarten af te geven.

Het idee is dat zij vervolgens deze kaar-

ten naar iemand in hun omgeving stu-

ren of brengen waarmee ze graag een

half uurtje willen bewegen. Denk aan

een wandeling met de buurvrouw of bin-

nen fitnessoefeningen doen met klein-

dochter of kleinzoon. Op de kaart is er

ook ruimte om een persoonlijke, leuke,

gezellige of complimenteuze tekst te

schrijven. Op deze manier hopen we

dat iedereen fit blijft en diverse sociale

contacten goed onderhouden blijven. 

Beweegmogelijkheden

Wat kunnen o.a. senioren zoal doen om

fit te blijven? Er zijn verschillende bin-

nen- en buitenactiviteiten geschikt om

met zijn tweeën te doen. Een mooi ini-

tiatief wat de afgelopen maanden tot

stand is gekomen zijn de speciale be-

weegvideo’s van Andrew Greenwood en

Meta de Zeeuw. Zij hebben een serie

beweegoefeningen (op muziek) opge-

nomen die men zowel staand als zittend

in een stoel kan doen. Er zijn ook oefe-

ningen met een fitnesselastiek (of

panty) bij. De beweegvideo’s zijn vanaf

11 januari elke dag, om 5 minuten over

elk uur, te zien op Omroep Tilburg. 

Daarnaast kunnen ouderen gebruik

maken van een speciale beweegposter

en kunnen ze buiten diverse wandelin-

gen maken. Sommige wandelingen wor-

den gecombineerd met oefeningen. 

Op sportintilburg.nl/fithetvoorjaarin

staan alle beweegactiviteiten met uitleg

en overige beweegtips.

Ook een kaartenpakket ontvangen? 

Ken jij mensen voor wie deze actie ge-

schikt is of heb jij ook interesse in een

of meerdere pakketten met speciale uit-

nodigingskaartjes? Deze zijn gratis te

bestellen. Mail hiervoor naar

caroline.van.noort@tilburg.nl.

Vanaf maart zijn we al in de greep van

corona. Verveeld hebben we ons echter

nog geen dag. Onze dagindeling is wel

aangepast; we staan ruim een uur later

op, het ontbijt duurt langer en het Bra-

bants Dagblad, op papier, wordt inten-

siever gelezen. Als het een beetje

meezit is het dan tijd voor de koffie. Aan

het geadviseerde halfuur wandelen per

dag, kom ik ruimschoots toe. Jammer is

ook dat je je soms als een melaatse

voelt wanneer mensen met een wijde

boog om je heen lopen. Jenny heeft

thuis haar eigen activiteiten. Bovendien

is ze in deze periode voorzichtig om bui-

tenshuis te gaan. De boodschappen

doe ik dus.

Normaal gesproken heb ik vrijwel dage-

lijks een activiteit buitenshuis, Zoals de

koffieochtend, biljarten, sporten en jeu

de boules. Die contacten zijn er nu niet

en dat mis ik.

Bovenstaande omschrijving is nog maar

een beperkt gedeelte van het 'leed'. Wat

ons allen vaak het meeste pijn doet, zijn

de contacten met onze directe familie.

Zoals in ons geval met onze zes achter-

kleinkinderen. Beeldbellen is ook maar

een surrogaatoplossing.

Zoals ik al eerder aangaf, vervelen wij

ons niet. Dan zal lang niet voor eenie-

der gelden. Uit recente bezoeken aan

senioren in De Blaak, blijkt dat ouderen

zich dapper door de situatie heen slaan. 

Gelukkig is er met de komst van ver-

schillende, goedgekeurde vaccins de

verwachting dat het in de loop van 2021

beter zal gaan. Nog even met z'n allen

volhouden. Blijf opletten, blijf gezond!

Ons verlangen naar "normaal"

Ko Schaaders
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Speeltuin Vierbanse Gantel

Deze week wordt de laatste hand ge-

legd aan de aanleg van de nieuwe

speeltuin achter onze straat, de Vier-

banse Gantel. Een speeltuin met een

wip voor 4 kinderen, 2 schommels, een

combi-klimrek en duikelrekken. Super-

leuk! Onze kinderen kunnen niet wach-

ten! Het vorige speeltuintje was erg

verouderd en toch een beetje behelpen

voor ze. Aangezien er steeds meer

jonge kinderen zijn komen wonen in de

buurt werd de behoefte aan vernieuwing

steeds groter. 

Echter, toen de gemeente ook daadwer-

kelijk op ons verzoek inging om een ge-

heel nieuwe speeltuin aan te leggen,

waren wij als bewoners toch wel heel

aangenaam verrast! We kregen zelfs

ruime inspraak in de keuze voor de

speeltoestellen en de indeling. Een

waar cadeau voor de kinderen en ook

voor de ouders omdat het voelt als een

verrijking van onze woonomgeving. 

Dus bij deze, namens alle betrokken ou-

ders veel dank aan de gemeente en in

het bijzonder dank aan Hanny de Kort

van de speeltuincommissie voor alle

hulp tijdens het hele traject!!

Patricia  
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Weten jullie nog? Vorig jaar hebben we

nog een spetterende kerstborrel samen

met de wijkraad georganiseerd. Door de

coronamaatregelen is het voor iedereen

dit jaar een stuk lastiger om elkaar te

zien. Ook het tennissen staat nog

steeds/alweer op een laag pitje. We ver-

heugen ons enorm op komend seizoen

en hopen dat we elkaar dan weer op

onze club kunnen ontmoeten. We willen

graag van deze gelegenheid gebruik

maken om de bedrijven te bedanken die

onze club ondanks de coronacrisis

sponsoren in deze onzekere tijden. Het

zijn oude en nieuwe sponsoren waar we

erg trots op zijn dat ze ons steunen.

Het is van groot belang voor de club

zodat we door kunnen gaan als wijk-

sportvereniging.

We zijn daarom eind van het jaar langs

geweest om ze persoonlijk te bedanken

en een traktatie te brengen.

• Aardnet bliksembeveligers 

• Linsen c.s. advocaten

• Van der Wijdeven schilders en 

stukadoors

• De verfkampioen 

• M&S Makelaars

• Tandarts Reijnen

• D. van Gils elektrotechniek

• Jan van Hest wijnen

• Frans van Oirschot fietsen

• Micazon zonnepanelen 

Namens de sponsorcommissie TC de

Blaak,

Jos, Karel, Gerard en Anneke

Mocht je interesse hebben om ook een

steentje bij te dragen dan kun je contact

opnemen met Karel Bakker 06-

54682125 

Nieuws vanuit de huiskamer van

de wijk, Tennisclub de Blaak
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De Blaak schoon 

Na de gebruikelijke koffie, verzorgd

door Jenny, de vrouw van Ko, gaan we

op pad. We parkeren onze fietsen bij

dahliavereniging Flora. De missie voor

vandaag is om het fietspad langs de

Bredaseweg en de middenberm te ont-

doen van zwerfafval. 

Vrijwel direct vinden wij veel, héél veel

blikjes en plasticflesjes. Ook mondkap-

jes ontbreken niet op het menu met als

dessert snoepverpakking en sigaretten-

doosjes. Alles weggegooid door auto-

mobilisten en fietsers. Halverwege

waren er al twee zakken vol. In totaal

hebben we vier zakken geruimd en nog

wat grof afval daarbij.

De gemeente moet zich nadrukkelijker

laten zien door hier borden te plaatsen

in de trant van "houd de berm schoon"

of iets dergelijks.

Het komende statiegeld van 15 euro-

cent op blikjes en plastic flesjes zal

deze wegwerpcultuur echt niet verande-

ren. Wil het 'zoden aan de dijk zetten'

dan zal 50 eurocent vrijwel zeker een

beter resultaat opleveren. Al met al zijn

Joost van Dongen en Ko Schaaders 2,5

uur lekker bezig geweest. Zeker met

goed weer is het wekelijks opruimen

van zwerfafval geen straf. 

Wilt u ook helpen De Blaak schoon te

houden. We kunnen uw hulp goed ge-

bruiken.

Meld u aan bij Joost van Dongen, 

tel. 06 45 28 11 62 of mail naar: jfm.van-

dongen@kpnmail.nl 



Het TU Delft Solar Boat Team heeft in

de afgelopen jaren succesvolle presta-

ties neergezet met haar boten op

zonne-energie. Hiermee hebben zij

laten zien wat de techniek waard is. Dit

jaar neemt het team de volgende grote

stap om een boot te ontwerpen en te

bouwen die vaart op waterstof. Met het

project, genaamd Hydro Motion, werken

de teamleden toe naar een enorm uitda-

gende wedstrijd: de Solar & Energy

Boat Challenge die volgend jaar juli in

Monaco zal plaatsvinden. Het ontwerp

van de boot waarmee het team zal deel-

nemen aan die race wordt begin vol-

gend jaar online bekend gemaakt in een

designpresentatie. De boot wordt dit

jaar ontwikkeld door 21 ambitieuze stu-

denten. Ze willen hiermee de maritieme

sector, momenteel een grootverbruiker

van fossiele brandstoffen, inspireren

sneller te bewegen naar een groene

toekomst

Gwen is na het behalen van haar di-

ploma aan het Mill-Hillcollege in Goirle

begonnen aan de studie Maritieme

Techniek aan de Hogeschool Rotter-

dam. Dit jaar heeft zij haar studie aan

de kant gezet om als Hull & Body Engi-

neer mee te werken aan het Hydro Mo-

tion project van het TU Delft Solar Boat

Team. Het team zet dit jaar een grote

stap met hun plan om een boot te ont-

werpen, bouwen en racen die vaart op

waterstof. 

Hydro Motion

DreamTeams van de TU Delft bestaan

volledig uit studenten die een jaar lang

hun studie aan de kant zetten om aan

uitdagende en vernieuwende projecten

te werken. Hiermee leiden zij ruimden-

kende ingenieurs op. Het TU Delft Solar

Boat Team zet zich al jarenlang in om

de maritieme industrie te laten zien wat

er allemaal mogelijk is met groene ener-

gie. Dit doen zij door elk jaar een geheel

vernieuwende boot te ontwerpen, bou-

wen en racen die efficiënt kunnen varen

op slechts een klein beetje groene ener-

gie. Afgelopen jaren voeren en vlogen

deze boten op zonne-energie, opgewekt

door de zonnepanelen op de boten. Dit

jaar gaat het team een stap verder. Op

de boot die het team aan het ontwikke-

len is, zullen geen zonnepanelen meer

zitten, maar zal groene energie zijn op-

geslagen in de vorm van waterstof. De

brandstofcel, die in de boot aanwezig is

om waterstof om te zetten naar elektrici-

teit, produceert bijna geen broeikasgas-

sen maar puur water. De overgang van

zonne-energie naar waterstof is een

ambitieus plan, wat het team erg en-

thousiast maakt over deze uitdaging. De

teamleden werken toe naar het hoogte-

punt van het jaar; de Solar & Energy

Boat Challenge die juli 2021 in Monaco

zal plaatsvinden. Hier zal het team in

een spectaculaire wedstrijd op open zee

racen tegen andere boten die ook op

groene energie varen.

Potentie

Teamleden werken het hele jaar hard

om de race in juli te winnen en denken

dat ze met het gebruik van waterstof

hun kansen zullen vergroten. Waterstof

heeft een hoge energiedichtheid, wat

betekent dat er veel energie zit in een

kleine beetje waterstof. Dit maakt water-

stof heel interessant als medium voor

groene energieopslag. Zo blijft de boot

licht en kan het team snel en efficiënt

varen. Succesvolle praktijkverhalen zul-

len bijdragen aan het inspireren van de

maritieme sector die op het moment

nog steeds grootverbruiker is van fos-

siele brandstoffen. Samen kunnen we

bewegen naar een groene toekomst

met behulp van waterstof. Het Solar

Boat Team heeft dit belangrijke doel

voor ogen en wil laten zien wat er mo-

gelijk is in de praktijk. De teamleden

zien dat veel bedrijven hun Hydro Mo-

tion project met volle interesse volgen

en zelf ook de potentie van waterstof

zien. Het thuiswerken als een van de

maatregelen tegen het coronavirus

vormt natuurlijk een extra uitdaging voor

het team, zoals velen zullen ervaren. De

teamleden laten zich daar niet door af-

schrikken. Zoals teammanager Simone

Vis ook wel zegt “Dit jaar biedt extra uit-

dagingen door de onzekere corona situ-

atie, maar we zijn creatief, flexibel,

ambitieus en laten ons niet zomaar

stoppen. Deze extra uitdaging geeft ons

de energie om het uiterste uit onszelf en

het team te halen.” Op 21 januari 2021

zal het definitieve ontwerp online be-

kend worden gemaakt tijdens een de-

signpresentatie. 

Gwen Rongen uit Tilburg van het TU Delft Solar Boat Team

bouwt waterstofboot met het Hydro Motion project
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WIJK-AKTIVITEITEN

stichting wijkblad de blaak secr. : k. havenaar  niers 40 4634819

stichting wijkraad de blaak secr. : p. van der bijl weteringlaan 196                4673174

speeltuincommissie                               voorz.   : h. de kort 5900011

werkgroep ouderen club ‘92 secr. : f. vergeer regge 60  5900280

sportvereniging de blaak secr. : m. van den boogaard secretariaat@svdeblaak.nl 4632558

tennisvereniging t.c. de blaak secr. : l. martens secretariaat@tcdeblaak.nl

aanmelden : m. simons lauwers 17 06-53794800

bridgeclub de blaak                               voorz. : b. bischoff bc.de.blaak@gmail.com 4686279

kindervakantiewerk de blaak secr. : n. de langen ravensteinerf 31 8899086

carnavalsver. “de blaokpappers” postbus 9192 - 5000 HD  Tilburg

koor “calliope” : olga hellings    olga@ho-net.nl   

gemengd koor “malkander” voorz : h. van de heuvel  www.koormalkander.nl

toneelvereniging “kabaal” voorz. : 

volkstuinver. “de kaaistoep” : e. hoogeveeen ellishoogeveen@hotmail.com 06-23002002

dahlia- en volkstuinvereniging “flora” : f. simons beeklaan 50 4632623

comite behoud waardevol blaakgebied : 

zonnebloem : mevr. peijnenborg      keltenstraat 16 4675895

herensociëteit tilburg secr. : p.j. moerman loenense beek 25 4637632

energiecoöperatie de blaak                   voorz.     : r. zuer           ruudz@energiedeblaak.nl

vriendschapsbank (inloop) : contour de twern hotel ibis woensdag 10-12 uur

seniorenvereniging KBO voorz. : h. van roosmalen middelgraaf 34  06-30972121

buurtpreventie : martin storm / kees dekker aanmelding en informatie:            buurtpreventie@tilburg.nl

SCHOLEN EN STUDIE

openbare basisschool “de blaak”,      dir. : j. swinkels grebbe 42 4689466

r.k. basisschool “de borne”, dir. : n. de langen grebbe 40 4675632

studiekeuzecoach brigitte bruens : b. bruens wielingen 5 06-20645330

huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’ : s. willekens / a. van den elshout schout backstraat 41 06-39489094

KERKEN

r.k. parochie petrus en paulus   : h. strijards                                     vierwindenlaan 11 4670580

begraafplaats vredehof secr. : j. rijken esperloop33 06-40408627

GEZONDHEIDSZORG

apotheek : mevr. drs .j.c.l van schaik- coehorst beeklaan 107 4674552

prikpost bloedafname : huisartsenlab. midden-brabant beeklaan 107,      elke werkdag van 8.15-9.45 uur   

fysiotherapie, sportfysiotherapie : f.w. böttger beeklaan 109 4674577

manuele lymfedrainage, bekkentherapie : p. van oeveren beeklaan 109 4674577

fysio- en manuele therapie : w.p. ohler beeklaan 145 / meerkensloop 18 4690106

(sport)podotherapie m. vissers : m. vissers beeklaan 105 5904272 

osteopathie van eijck amer 20 4566490

huisarts : a.j. lindhout en b.f.m. de kort beeklaan 107b 4630809

huisarts : h.p. backx beeklaan 107a 4676298

logopedie : v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers beeklaan 122 4679266

tandartspraktijk reijnen : e.j. reijnen beeklaan 143 4632442

mondhygiëniste : a.h.m. ackens-venmans swalm 31 4634344

yoga en zwangerschaps-yoga : y. langenhuijsen dintel 58 4630900 

pedicure de blaak : g.j. weigand dieze 15 06-21382280 

pedicure : marion knoop grevelingen 2 4637344

medisch pedicure voet en teen zorg : blondien lafertin weteringlaan 162                             06- 54741409

psychomotorische / emdr  kinder-therapie praktijk : r. adriaansens     grebbe 38    4689795

diëtistenpraktijk schormans vanmoorsel : l. van moorsel veerse meer 41                    06-57353435

beloved kraamzorg : sharon santegoeds regge 63a 06-43233311

shiatsu (drukpunttherapie)     : maria van der sar      vlettevaart 57     4676554

psychologiepraktijk tilburg : f. van gerwen beeklaan 107a 06-51128758 

DIVERSEN

kindercampus grebbe dir. : r. spieringhs grebbe 42 4634260

beautysalon jebeau : i. mols veerse meer 60 4681118

beau visage praktijk voor huidverbetering : g. balsters-pijpers vlettevaart 14 5910099

uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten : h. van der vleuten henriette ronnerstraat 19 5920048

woorddienstbegeleider uivaarten en ceremonies : p. ohler www.nabijheidnu.com 06-27962414

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




