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DE FIETSENZAAK VOOR DE BLAAK!
• Gratis ophalen en thuis bezorgen

•
 in onze showroom van 500m2
• Cortina, Flyer, Gazelle, Giant, Idworx,   
 Merida, MTB-Cycletech, Kalkhoff, Riesse  
 & M ller, Stevens en Stromer
• Gratis parkeren voor de deur
•
• Professionele werkplaats
• Mogelijkheid tot proefrijden
• Gespecialiseerd in E-bikes
 en speed pedelecs
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Adverteren
Ga voor de tarieven en aanmelden

naar www.deblaak.nl onder tabblad

adverteren. Voor vragen kunt u mai-

len naar advertentie@deblaak.nl of

bellen naar 013-4634819.

Voorwoord

Helaas! 

Hoopte ik in het vorige nummer nog dat we het niet meer over Corona hoefden te hebben, nu weten we ondertussen beter en

zullen we er nog wat langer mee moeten dealen. Zelfs onze meivakantie komt in het gedrang.

In dit nummer van het wijkblad dus nog geen aankondigingen van Blaak-activiteiten met Pasen, Koningsdag en in de zomer.

Wel kan ik u melden dat de KVW-organisatie inmiddels vol aan de bak bezig is om aan het eind van de zomer de draad weer op

te pakken met een heerlijke week voor kinderen en jeugd uit de Blaak. Meer daarover waarschijnlijk in het volgende wijkblad. 

Gelukkig was er toch zo veel te melden dat we een overvol wijkblad konden maken. Zo stellen ondernemers uit de wijk of de

regio zich voor. Ga bijvoorbeeld eens langs bij Beleefboerderij van het Zandeind. Daar is ook een heerlijke winkel met streek-

producten. Combineer het met een bezoek aan de aspergeboerderij van Leijten uit Alphen, één van onze trouwe adverteerders.

Dat heerlijke aspergeseizoen komt er immers ook weer aan.

Ook vanuit de wijkraad, de verenigingen en de scholen is er genoeg te melden om u tijdens de avondklok wat te lezen te geven.

Fijn voorjaar en tot de zomer!

René
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Hallo bewoners van de Blaak!
De dagen beginnen alweer flink te
lengen, het voorjaar zit in de lucht!
Ook op onze boerderij komt alles
weer letterlijk tot leven in het voor-
jaar. Op deze dagen genieten wij nóg
meer.
Via deze weg willen wij ons graag aan

jullie voorstellen, want de kans is groot

dat wij elkaar nog niet kennen. Wij zijn

Jos, Joost en Annelie Huijbregts en

onze boerderij ligt op ideale loop- en

fietsafstand van jullie prachtige wijk. Als

je het Bels Lijntje naar Riel volgt en bij

de eerste overgang in het dorp naar

rechts gaat, dan ben je binnen 300

meter op onze boerderij. Omdat er bij

ons zoveel te beleven is noemen wij

het: Beleefboerderij Van ’t Zandeind.

Op onze beleefboerderij houden wij

ruim 100 runderen van verschillende

rassen. Dierenwelzijn en behoud van

natuur hebben wij hoog in het vaandel

staan. Het vlees van onze runderen ver-

kopen wij in onze eigen boerderijwinkel:

De Winkel van Boer Jos. Hier kun je op

woensdag- en vrijdagmiddag, maar ook

op zaterdag de hele dag terecht voor

een (h)eerlijk stukje rundvlees. Ook

voor grotere stukken vlees voor op de

barbecue, Lakenvelder worstenbrood,

eieren, asperges of aardbeien kun je bij

ons terecht. Dit alles puur natuur en

zonder e-nummers of andere toevoegin-

gen.

Daarnaast kun je op ons terras terecht

voor een heerlijk kopje koffie met even-

tueel een warm worstenbroodje. Heerlijk

om even aan te leggen als je er even op

uit wilt. In tijden van corona bieden wij

alles ‘to-go’ aan, zodat je veilig kan ge-

nieten van een drankje of wat lekkers.

Je kunt dan direct een kijkje nemen bij

de koeien in de stal of in de wei!

En zelfs als je wilt overnachten dan kan

dat bij ons! Onze boerderijcamping telt

16 kampeerplaatsen die allemaal voor-

zien zijn van verwarmd privé sanitair. Je

komt er heerlijk tot rust, maar is in het

hoogseizoen ook een paradijs voor de

kinderen. Met heel veel speelmateriaal

en iedere dag helpen op de boerderij

wordt het onvergetelijk. Tevens verhu-

ren wij een 4- en 6-persoons pipowagen

op de camping. Met een 9,8 wordt onze

camping fantastisch gewaardeerd door

de gasten op Zoover. We zijn uitgeroe-

pen tot de meest kindvriendelijke cam-

ping van Europa in 2019, we zijn de

laatste 2 jaar de beste accommodatie

van Brabant (Zoover) en we zijn door

Omroep Brabant uitgeroepen tot gezel-

ligste camping van Brabant (Brabants

Buske).

Onze veranda, Hennie’s Veranderij ge-

naamd, is uitermate geschikt voor ver-

gaderingen, familiefeestjes, excursies of

workshops. Zo kun je ook bij ons de

workshop koeien knuffelen volgen of

een bedrijfsuitje vieren. Alles is be-

spreekbaar. 

Tot slot zijn we ook nog gespecialiseerd

in het autisme spectrum. Op onze Au-

tisme Expertise Zorgboerderij bieden

we individuele begeleiding aan kinderen

om hen te ondersteunen en verder te

brengen in de maatschappij.

Tot zover een korte introductie van wat

er allemaal te beleven is op onze boer-

derij. Op dit moment zitten we midden in

ons afkalfseizoen; een extra reden om

eens een bezoekje te brengen aan onze

boerderij. We hopen jullie snel te mogen

verwelkomen in Riel!

Met loeiende groet,

Boer Jos, Boer Joost en Annelie

TIP: Je kunt ons ook bereiken via de

wandelroute langs Landgoed de Leij-

kant

Even voorstellen...

Beleefboerderij Van ‘t Zandeind

!
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!
!

!
!
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!

Neem dan contact op via info@bastianen.nl, of bel ons 
op  06 – 51361297 of: 06 – 16474232!!
langskomen op afspraak kan ook Meibeek 13, 5032 RJ Tilburg, !
of op de website www.bastianen.nl !

Uw huis verbouwen?!
Heeft u concrete bouwplannen? Wij denken mee hoe 
we uw ideeën in praktijk kunnen brengen.!!
Met meer dan 20 jaar ervaring in het vervangen van 
oude kozijnen tot het bouwen van een complete 
woning, staan wij u graag bij

Wilt u vrijblijvend uw 
bouwplannen bespreken?
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VLAKBIJ DE BLAAK!

J. Asselbergsweg 7  013-4600614

APK-keuring 
zonder afspraak

en klaar terwijl u wacht!
(de ko�e staat klaar)

www.garage-all-in.nl
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Secretaris Tom van de Meer

van wijkraad De Blaak aan het woord

Sinds iets meer dan een jaar zijn de

straten van de Blaak rond de middag

het domein van thuiswerkers. Ze laten

de laptop op de zolderkamer of aan de

keukentafel even los en maken een

rondje. Gezellig twee aan twee, alleen

met muziek in de oren of - het wordt

door de vingers gezien - in kleine groep-

jes. Geen wijk is daarvoor zo geschikt

als de onze, kan ik als ervaringsdeskun-

dige inmiddels stellen. Met de vele stra-

ten en steegjes is geen pauzerondje

hetzelfde. En als je behoefte hebt aan

wat frisse lucht neem je het groene

Reuselpad of Bels Lijntje. 

Corona maakt ons wereldje klein, het

draait allemaal veel meer om de eigen

omgeving. Natuurlijk voelt dat beperkt,

maar ik zie het ook als een voordeel: er

is voor mij als relatieve nieuwkomer

geen betere manier om de Blaak te

leren kennen. Na twee jaar ken ik de

meeste straten op mijn duimpje.

Des te moeilijker is het voor nieuwe be-

woners om de menselijke kant te leren

kennen. Ja de buren, met hen hebben

mijn vriendin en ik gelukkig erg goed

contact. Maar de rest van de wijk?

Daarmee worstelt ook de wijkraad,

waarin ik sinds kort secretaris ben. Als

opvolger van Peter van der Bijl, die de

administratie de afgelopen zes jaar per-

fect op orde heeft gehouden en een fijn

aanspreekpunt was voor buurtbewoners

met zorgen of complimenten. 

Aan mij de taak dat de komende jaren

in goede banen te leiden. Vooralsnog

zult u het moeten doen met dit korte

stukje en kunnen we elkaar niet echt

spreken. We hebben goede hoop dat

daar later dit jaar verandering inkomt en

dat we de uitgestelde bewonersverga-

dering van februari snel kunnen organi-

seren. Tot die tijd is de wijkraad gewoon

bereikbaar, bijvoorbeeld digitaal via de

bekende weg: 

secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

Laat vooral van u horen. Over dingen

die goed gaan, maar ook over die beter

kunnen en waarbij de wijkraad mogelijk

een rol kan spelen. En ja, dat mag uiter-

aard ook tijdens mijn pauzerondje. U

treft mij - mits het droog is - rond de

middag meestal ergens op het Slinge-

pad. We houden contact!

Esther de Beer Coaching

Levenscoach

Loopbaanbegeleider

Studiekeuzeadviseur

info@estherdebeercoaching.nl
www.estherdebeercoaching.nl

Wijkraad activiteiten
Als gevolg van de coronapandemie is

het momenteel nog steeds niet mogelijk

om activiteiten te organiseren. 

Landelijk zijn inmiddels veel senioren

gevaccineerd. Dit geeft hoop op enige

versoepeling van de beperkende maat-

regelen in de komende zomer.

Zodra dit het geval is en de situatie dit

toelaat, dan zal op de dinsdagochten-

den het wekelijkse koffie-uurtje voor de

senioren en de maandelijkse fiets- en

wandeltochten weer worden hervat.

Mocht dit zo zijn, dan wordt dit aan de

senioren in onze wijk bekend gemaakt

via de aan ons van hen bekende e-mail-

adressen en via het wijkblad (KS/WvZ)
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In onze vorige editie schreven we het al:

de jaarlijkse bewonersvergadering van

Wijkraad De Blaak gaat dit jaar niet

door. Althans, niet in februari, zoals we

normaal gesproken deze vergadering

houden. Vanwege de coronamaatrege-

len is het niet mogelijk een fysieke bij-

eenkomst te organiseren en een digitale

bijeenkomst is technisch te ingewikkeld.

Mogelijk kunnen we later dit jaar een bij-

eenkomst plannen.

(Financieel) jaarverslag
Ondertussen geven we uiteraard graag

openheid van zaken. We hebben

daarom ons jaarverslag en ons financi-

eel jaarverslag online gezet. Daarin kunt

u lezen wat de wijkraad in 2020 alle-

maal heeft gedaan voor de wijk en wat

onze inkomsten en uitgaven zijn. U kunt

dit lezen op

www.wijkraaddeblaak.nl/jaarverslag.

We zijn daarnaast ook weer begonnen

met het verzenden van een nieuwsbrief.

Daarin houden we u regelmatig op de

hoogte van wat er speelt in de wijk. We

vertellen daarin ook wat we als wijkraad

doen in bijvoorbeeld het contact met de

gemeente Tilburg om de wijk te verbete-

ren en leefbaarder te maken. Op

www.wijkraaddeblaak.nl/nieuwsbrief

kunt u zich gratis inschrijven.

Peter, bedankt!
We grijpen deze plek ook graag aan om

onze aftredend secretaris te bedanken.

De afgelopen zes heeft Peter van der

Bijl zichzelf als het kloppend hart van de

wijkraad tomeloos ingezet voor het ver-

beteren van de wijk. Hij hield contact

met niet alleen de buurtbewoners maar

ook de gemeente, de energiecoöpera-

tie, sportverenigingen, andere wijkra-

den, eigenlijk met alles en iedereen.

Grote kans dat u de afgelopen jaren op

de een of andere manier met Peter in

contact bent gekomen. Peter draagt het

stokje over aan Tom van der Meer. We

willen Peter namens het bestuur en na-

mens alle wijkbewoners, zeer hartelijk

bedanken voor zijn inzet!

Tot slot willen we nog een oproep doen

voor een nieuwe voorzitter. Onze hui-

dige voorzitter Frans van Dommelen

stopt volgend jaar na jarenlange inzet

met zijn werkzaamheden voor de wijk-

raad. Dat zijn grote voetsporen om in te

treden, maar iemand moet dat doen. Als

u interesse heeft in deze rol, of er meer

over wil weten, neem dan contact met

ons op:

secretariaat@wijkraaddeblaak.nl. 

Berichten van de wijkraad: jaarverslag, nieuwsbrief en be-

stuursrollen

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  

        

5046 AL Tilburg
Oude Lind 35

013 572 1822
Altijd bereikbaar:

 



www.viapaulmakelaardij.nl
Kempenaarplaats 8, Tilburg  |  T   013 -30 33 19 5   |   E  paul@viapaulmakelaardij.nl

ONTWERP & OPMAAK: STUDIO X-HOOGTE, LINDA VAN EIJNDHOVEN, TILBURG

Via Paul 
Makelaardij 
natuurlijk!

Via wie anders?
Voor meer informatie bel:

Via Paul
 013 - 303 319 5

Woning verkopen? 
Via Wie? 

Paul

via

MAKELAARDIJ
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Grebbe 40, 5032 RT  Tilburg - tel.: 013 - 4675632 

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

Verkeersweek basisschool De Borne
Het wordt steeds drukker in het verkeer,

er zijn stille (elektrische) voertuigen en

onze mobiele telefoon zorgt vaak voor

afleiding. Wij als school voelen ons ver-

antwoordelijk voor de verkeersveiligheid

van onze leerlingen. We vinden het be-

langrijk dat kinderen goed verkeerson-

derwijs krijgen en daarom is dat al jaren

een vast onderdeel van ons lespro-

gramma. Omdat De Borne een BVL-

school is, krijgen we een bijdrage van

de Gemeente Tilburg om goede ver-

keersactiviteiten te organiseren. 

Streetwise
Dit schooljaar stond de verkeersweek

gepland van 8 t/m 12 maart. Onderdeel

van deze week was ANWB Streetwise,

een praktisch, leuk, leerzaam en uitda-

gend verkeersprogramma voor alle ba-

sisschoolleerlingen. Professionele

instructeurs komen naar onze school en

geven verkeerstrainingen op maat. Met

speciaal ontwikkelde lesmaterialen

zoals een elektroauto, een rijlesauto,

zebrapaden, verkeerslichten, opblaas-

bare auto's en een fietsparcours wordt

op een aansprekende manier de praktijk

zo goed mogelijk nagebootst.

Unit 1
In de verkeersweek op De Borne heb-

ben ook de kleuters verkeerslessen ge-

kregen:

o Waarom draag je in de auto een 

gordel en zit je op een verhoger? 

o Wat zijn de regels bij het oversteken?

o Welke kleuren hebben verkeers-

lichten? Wat moet je dan doen? 

o Welke geluiden hoor je in het 

verkeer? 

o Wat betekenen de verkeersborden?

Aan de hand van praatplaten, materia-

len van ANWB Streetwise en een ver-

keersbordenspeurtocht zijn ze hier veel

over te weten gekomen. Helaas kon

vanwege het slechte weer de 'Wieltjes-

dag' (elk kind mocht fiets, step of skee-

lers meenemen) niet doorgaan. Dat

gaan we vast en zeker inhalen!

Unit 2
In Unit 2 hebben we diverse verkeers-

activiteiten gedaan; hoogtepunt was de

skate-clinic op maandag. We hebben

leren remmen, bochten maken maar

ook gave trucjes voor de kinderen die

dit durfden. Ook hebben we les gehad

van Streetwise van de ANWB, We heb-

ben geleerd wat het belang is van een

gordel en een stoelverhoger in de auto.

We mochten in een elektrisch autootje

rijden in de sportzaal en dan ineens

remmen. We voelden toen echt hoe be-

langrijk die gordel is. Het was een heel

leerzame week.

Unit 3
Met unit 3 hebben we een interessante

en leerzame verkeersweek achter de

rug. Zo maakten we een rondje door de

wijk om veelvoorkomende verkeerssitu-

aties te bespreken, hadden we een

quiz, twee verkeerslessen en mochten

we zelf in een echte auto remmen!

Unit 4
In unit 4 zijn we aan de slag gegaan

met een verkeersquiz, raadsels en les-

sen waarin we diverse verkeerssituaties

en verkeersborden hebben besproken.

Voor onze starters (leerjaar 7) was dat

een goede voorbereiding op het theorie-

examen. Met onze schoolverlaters (leer-

jaar 8) hebben we de route naar hun

aankomende middelbare school ver-

kend d.m.v. Streetview. Zodat ze weten

hoe de route is en wat de gevaarlijke

punten die zijn die je tegenkomt. 

Wordt uw kind na 1 augustus 2021 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? Kijk op onze

website of neem contact op dhr. Nor-

man de Langen (directeur) en maak een

afspraak voor een kennismaking en

rondleiding door onze school. Wij vol-

gen uiteraard de RIVM-maatregelen

rondom COVID-19. 

telefoon: 013 – 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl 

website www.basisschooldeborne.nl 
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Op 1 januari startte er een nieuwe on-
derneming in de Blaak: Jola prinsen
levensverhalen. We vroegen de ei-
genaar Jola Prinsen om ons iets te
vertellen.

Wat levert jouw bedrijf?
De mooiste herinneringen aan je ou-

ders, in de vorm van verhalen en anek-

dotes. Vastgelegd in een prachtig boek,

met veel eigen foto’s en andere afbeel-

dingen. Een boek waarover je nog ja-

renlang fijne gesprekken kunt voeren

met je ouders. Een levensverhaal waar-

mee je hen altijd bij je kunt houden. Iets

waardoor ze blijven voortleven, ook

wanneer ze er niet meer zijn. En wat jij

op jouw beurt weer kunt doorgeven aan

jouw kinderen.

Wat was de aanleiding om met dit
werk te beginnen?
Toen mijn moeder overleed, liet ze een

zelfgeschreven levensverhaal, dat ik

met mijn zussen tot een mooi boek heb

verwerkt, met foto’s achter. Het dier-

baarste boek in mijn kast… We genie-

ten nog steeds van haar verhalen en

veel van haar anekdotes waren een ver-

rassing voor ons. Mijn vader overleed

heel plotseling. Hij was een geweldige

verteller, maar zijn verhalen zijn nooit

opgeschreven en zullen langzamerhand

verloren gaan. Mijn missie is: mensen

laten voortleven in hun verhalen. En als

je ouders of jij zelf niet handig zijn met

de pen, dan kan ik daarvoor zorgen.

En hoe gaat dat dan in zijn werk?
Allereerst moet er natuurlijk een klik zijn

tussen je moeder of vader en mij. Dat

bepalen we in een kennismakingsge-

sprek. Ook spreken we af hoe uitge-

Je ouders voor altijd bij je…

breid het levensverhaal moet worden.

Willen jullie de gehele levensloop opge-

tekend hebben, compleet met verhalen

over familie? Of moet ik mij beperken

tot de belangrijkste gebeurtenissen of

een bepaalde periode? 

Afhankelijk van die keuze neem ik meer

of minder interviews af. Ik werk de inter-

views uit en er volgt een aantal correc-

tierondes. Foto’s en ander

beeldmateriaal (denk aan schoolrappor-

ten, geboortekaartjes, logo’s, brieven,

etc.) worden door jou en je vader of

moeder geleverd. 

Vervolgens wordt het levensverhaal op-

gemaakt en, na een laatste correctie-

ronde, gedrukt. 

Meer informatie?
Zie www.jolaprinsen.nl. Op www.face-

book.com/jolaprinsenlevensverhalen

plaatst Jola regelmatig leuke anekdotes

en foto’s. 

“Het mooiste cadeau dat ik mijn moeder en mezelf ooit heb kunnen geven. Het

levensverhaal dat Jola over mijn moeder heeft geschreven is uniek en onbetaal-

baar. Niet alleen is het verhaal zeer toegankelijk geschreven, het boek is schitte-

rend opgemaakt en aangevuld met foto’s die mijn moeder heeft aangeleverd,

maar ook met foto’s die Jola in diverse publieke archieven heeft gevonden. Het

resultaat is een boek met een emotionele waarde, dat iedere dag meer waard

wordt.” Corno Vromans

     De Blaak 
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Leesbevordering
Lezen is ontzettend belangrijk voor ie-

dereen: het helpt je ontspannen na een

dag hard werken, het prikkelt je fanta-

sie, je verbetert je woordenschat en

spelling en je wordt meegenomen in de

meest geweldige, grappige en span-

nende avonturen.

Daarom doen wij op onze school al veel

aan lezen: we lezen elke dag voor, leren

samen veel letters en woorden en lezen

lekker zelf in boeken die we van de bi-

bliotheek lenen. Maar we doen meer:

vanaf half maart zijn we aan het werk

met verschillende leesbevorderingspro-

jecten in de groepen 3 tot en met 8. In

deze groepen zijn speciale boekencol-

lecties met bijpassende

werkvormen/materialen geleverd om

kinderen in een fijn leesklimaat het lees-

plezier van onze kinderen te vergroten.

Hieronder een klein overzichtje van wat

we in de verschillende groepen aan het

doen zijn.

Groepen 3 en 4: Project De ongeloof-
lijk bijzondere boekeneter
Dit project is gebaseerd op het gelijkna-

mige boek van Oliver Jeffers. Harry

vindt boeken letterlijk om op te eten en

dit staat garant voor hilarische momen-

ten. De introductie van het thema vindt

plaats aan de gedekte tafel. Het

vreemde is dat er geen eten op tafel

ligt…, maar boeken! Kinderen ontdek-

ken tijdens dit project hun persoonlijke

smaakt met betrekking tot boeken. 

Groep 5: Project De schatkamer van
Roald Dahl
Het is inmiddels meer dan 100 jaar ge-

leden dat Roald Dahl werd geboren.

Zijn verhalen zijn al tientallen jaren oud,

maar de kinderen van nu genieten er

nog steeds van. In dit project maken de

kinderen kennis met Roald Dahl en zijn

werk. Ze gaan aan de slag met zijn taal

en de personages in de boeken. Ze

kruipen in de huid van Dahl-personages

en spelen fragmenten na. Ze maken de

Grote Roald Dahl-kennispuzzel en be-

denken en nieuw avontuur voor een

Roald Dahl personage. Intussen maken

de kinderen kennis met de schatkamer

die zijn boekenoeuvre vormt. 

Groep 6: Project Kilometerlezen
In dit project gaat het om kilometerle-

zen. Kinderen kiezen uit een collectie

boeken en zetten per week hun gelezen

bladzijdes om in leeskilometers. Dit ge-

beurt op een website waartoe, via een

licentie, iedere leerling toegang heeft.

Zo maken de kinderen een reis door

een digitaal landschap en komen onder-

weg langs verschillende haltes. Daar

vinden ze via weblinks informatie over

schrijvers, boektitels en boekfiguren. Op

de site wordt het aantal leeskilometers

per klas bijgehouden. In de laatste pro-

jectweek wordt er een leesquiz ge-

speeld en kan er een leesvlag veroverd

worden. 

Groepen 7 en 8: Project Eén tegen
allen
Tijdens dit project spelen de groepen

een uitdagingsspel waarbij de kinderen

een aantal opdrachten binnen een be-

paalde termijn moet uitvoeren. Deze op-

drachten staan in het teken van lezen,

boeken en auteurs. Deze uitdaging

draagt bij aan het plezier beleven aan

lezen van boeken, het samenwerken in

de klas en aan het vormen van een

eigen mening.

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)
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GEMEENTENIEUWS
Fit het voorjaar in Bewegen in coronatijd
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SPORT IN 
TILBURG.NL

Samen bewegen is zo veel leuker!

Doet u mee?

en met een lach op het gezicht het voorjaar in gaat. 

Drie of vier keer bewegen per week is goed voor u.
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Ontluikende lentekriebels?
Zoals menig sportclub heeft ook de ten-

nisvereniging de Blaak afgelopen jaar

een heel apart jaar gehad. Het paviljoen

is helaas nog niet open, er zijn geen

competities en toernooien, maar wel de

mogelijkheid tot spelen.

In deze nieuwe tijd heeft de tennissport

in de Blaak echter een vlucht genomen.

Door het vele thuiswerken in de wijk en

de beperking met sporten leidde het

ertoe dat meer wijkbewoners de tennis-

vereniging midden in de wijk hebben

gevonden. Mooi, want daar is deze ten-

nisvereniging ook voor!

De jeugd- en volwassen leden aantallen

groeien door en het nieuwe bestuur dat

vorig jaar is begonnen trekt op met

nieuwe en bestaande commissies om

deze ‘nieuwe lente’ vorm te geven voor

de tennisvereniging van de Blaak. Zo

zijn er afgelopen tijd tal van activiteiten

gestart:

Er staat een grondige paviljoenverbou-

wing op stapel, na 30 jaar worden terras

en paviljoen weer omgetoverd tot de

huiskamer van de wijk waar het straks

na een partijtje tennis goed toeven is. 

Een nieuwe facilitaire commissie heeft

‘het stokje’ van Peter Maas overgeno-

men, na jarenlang trouwe inzet, gaat hij

nu genieten op de baan. Deze commis-

sie is begonnen met de aanpassing van

de hekken en in stappen wordt heel het

park herzien.

Om te zorgen dat er voor de wijkbewo-

ners voldoende aanbod is in tennisacti-

viteiten voor de verschillende leeftijden

en niveaus is er een commissie tennis

gevormd, zij verzorgen de tennisjaar-

agenda en koppelen actief leden aan

activiteiten, zodat iedereen zich thuis

voelt op de baan. 

Deze tennisagenda is te vinden op de

website www.tcdeblaak.nl en varieert

per maand. Uiteraard houden we reke-

ning met corona-ontwikkelingen. Het of-

ficiële tennisseizoen start per 1 april,

dan zal ook de agenda worden gepubli-

ceerd.

Tennisschool Erik Tacke, staat ook dit

jaar weer zijn mannetje. Inmiddels vol-

gen meer dan 150 leden les en zijn er

veel aanvragen voor proeflessen en

kennismakingen. 

Een communicatiegroep informeert wijk-

bewoners en leden over de activiteiten

en ontwikkelingen via website en social

media. 

En last but not least: een vernieuwde

sponsorcommissie die ervoor gezorgd

heeft dat ondernemers uit de wijk via de

vereniging ook de wijkbewoners berei-

ken. Er zijn mooie nieuwe doeken ge-

plaatst en dit helpt de club in deze

aparte tijd om mooie nieuwe projecten

te lanceren waarover later meer dit jaar.

Dank voor de ondernemers die in deze

tijd de vereniging supporten!

Kortom, tennisvereniging de Blaak

omarmt de lente en start per 1 april on-

danks de beperkingen vol goede moed

dit nieuwe seizoen. Mocht u vragen

hebben over het tennissen bij tennisver-

eniging de Blaak stuurt u ons gerust

een mailtje: Info@tcdeblaak.nl of be-

zoek de website www.tcdeblaak.nl

Wij wensen u een gezond en fijn spor-

tief seizoen,

Namens bestuur Tennisvereniging de

Blaak

Harrie de Kort,

Voorzitter 

 Aangenaam leven 
 met Het Laar

Het Laar zet zich in om u het leven te 
laten leiden zoals u dat wenst. 
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten 
en drinken of bijvoorbeeld kunst en 

langer zelfstandig. 
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook 
thuiszorg en dagbesteding biedt?

 Kijk op de nieuwe website   

 www.hetlaar.nl
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De Fiets

John Claesen

Ik haalde mijn fiets maar weer eens te-

voorschijn. Het is weer lang geleden dat

ik op mijn fiets heb gepeddeld. Hoewel

ik een maand geleden nog met de auto

naar de sportschool ben gereden … om

op de fiets te zitten? De hometrainer

dus. Af en toe doe je wel eens iets om

op je gezondheid te letten. Zoals, met

de fiets naar de fritesboer. Mijn fiets

stond alweer een half jaar in de schuur

en niet eens onder een hele dikke sto-

flaag. Alleen de spinnenwebben moest

ik verwijderen. De band moest opge-

pompt worden en dan was mijn vervoer-

middel weer bedrijfsklaar. Nu ikzelf nog.

Het viel niet mee om mijn stijve benen

over de stang te zwieren. Je merkt het

niet, maar ik voelde toch dat ik niet

meer zo kras ben als een half jaar gele-

den. Je geheugen gaat ook achteruit,

want mijn vrouw merkte fijntjes op dat

het een jaar geleden toch ook al moei-

zaam ging. Ik wilde het niet geloven en

begon aan mijn fietstocht die ik al had

uitgestippeld. Ik draaide het fietspad op

en trapte heerlijk op de trappers van

mijn trouwe tweewieler. Een hallootje

hier en een hallootje daar. Meestal be-

kenden die ik tegenkwam maar ook on-

bekenden die ik begroette. Ik was

apetrots dat ik nog zo snel ging en ik

voelde de blik hoe ze mij nakeken. Ik

haalde zelfs fietsers in. Het waren welis-

waar peuters op hun driewielers, maar

je moet toch ergens beginnen. Ik fietste

onverstoord door en kwam langs di-

verse horecagelegenheden. Allemaal

gesloten, maar daar was ik nu wel al

aan gewend. Ik moest naar het toilet.

Hoe moet ik dit nu oplossen? Het is

toch raar om ergens aan te bellen. Om

bij iemand in de tuin te gaan zitten is

ook niet netjes. Nood maakt wet dus de

stoute schoenen aangetrokken en stie-

kem achter wat bosjes in een park. Ik

had de pech dat het precies uitkeek op

een bejaardenhuis. Wat doen bejaar-

den? Lekker de hele dag buitenkijken.

Ik kwam ik er pas achter toen het te laat

was. Het was nog geen tomatentijd

maar mijn hoofd leek er wel op. Ik

fietste snel door en reed op het fietspad

langs een beekje. Ik nestelde me aan

de oever en pakte uit mijn fietstas de

meegebrachte boterhammen. Ook de

eenden of ganzen, ik had geen idee

waar ze vandaan kwamen, hadden het

idee om zich ook daar te nestelen. Ik

wist niet dat die zo brutaal waren. Voor-

dat ik er erg in had waren mijn boter-

hammen, notabene met eendenborst,

verdwenen. Het plezier in mijn fietstocht

begon steeds meer te verdwijnen. Ik

ruimde mijn dekentje op in mijn fietstas

en fietste richting huiswaarts. Het free-

wheelend trappen op de pedalen was

verdwenen. Ik had een behoorlijke te-

genwind en besefte waarom mijn eerste

gedeelte zo relaxed verliep. Ik was blij

dat de driewielers waren verdwenen,

want ze hadden mij hoogstwaarschijnlijk

voorbijgevlogen. Met de tong op mijn

schoenen kwam ik thuis aan en borg

mijn fiets maar weer snel op. 

Tot volgend jaar!

Calandhof 4
5025 DP  Tilburg

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl 
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Inloophuis Midden-Brabant opent de deuren
Gelukkig zijn de deuren van het Inloop-

huis Midden-Brabant aan het Wilhelmi-

napark in Tilburg weer open. Uiteraard

met inachtneming van de RIVM-maatre-

gelen, maar nog steeds met grote gast-

vrijheid en speciale aandacht.

Het Inloophuis Midden-Brabant heeft

een regionale functie en biedt “informele

zorg” na kanker. Als je getroffen bent

door kanker (in je omgeving) kun je hier

namelijk heel laagdrempelig terecht

voor een praatje, steun, tips, lotgeno-

tencontact of momenten van ontspan-

ning. Ook jij bent van harte welkom voor

een kop koffie en een luisterend oor. 

Er wordt weer voorzichtig gestart met

diverse workshops zoals schilderen,

zendala tekenen, diverse massages,

mozaïek, mindfulness, pedicure, art-

journaling en lotgenotencontact groepen

voor vrouwen met (uitgezaaide) borst-

kanker. 

Op de website van het Inloophuis vind

je altijd het actuele programma (onder

voorbehoud coronamaatregelen) en kun

je je inschrijven om deel te nemen. Zie

de website: www.inloophuismiddenbra-

bant.nl

Lotgenotencontact mannen met kanker

‘Door mijn ziekte ben ik een hoop kwijt-

geraakt. Via het lotgenotencontact heb

ik nieuwe mensen leren kennen. Door-

dat je samen iets doet, samen over ge-

meenschappelijke onderwerpen praat,

dat schept een band. Ik hoor weer er-

gens bij en dat helpt me verder.’

Tweemaal per maand vindt de bijeen-

komst plaats, uitsluitend voor mannen

die te maken hebben, of hebben gehad,

met kanker. 

Lotgenotencontact vrouwen met (uitge-

zaaide) borstkanker

2 momenten in de maand zijn speciaal

gereserveerd voor vrouwen die borst-

kanker hebben (gehad). Deze ochten-

den vinden plaats elke laatste

woensdag van de maand, steeds van

10.00-11.30 uur.

Een soortgelijke lotgenotengroep is er

voor vrouwen met uitgezaaide borstkan-

ker. Genezing is dan helaas meestal

niet meer mogelijk. Hiervoor is er elke

2e donderdagmiddag van de maand ge-

legenheid tot een ontmoeting van 13.30

tot 15.00 uur. 

Het uitwisselen van ervaringen en ge-

voelens met iemand in een vergelijk-

bare situatie kan erg helpend en tot

steun zijn. Het delen van bijvoorbeeld

praktische informatie rondom behande-

lingen, tips tegen kwaaltjes, nieuwe me-

dicijnen, angst en verdriet. Maar zeker

ook: hoe ga jij om met het leven nu?

Wat vind je lastig, wat helpt jou? Waar

haal je energie uit? De erkenning en

herkenning die je bij lotgenoten mag

vinden is onvervangbaar.

Mindfulness cursus start dit voorjaar

Het Inloophuis Midden-Brabant gaat

weer een achtweekse mindfulness-trai-

ning aanbieden onder leiding van Irma

Hesselmans. Aanvang training is afhan-

kelijk van het aantal deelnemers, en zal

op een donderdagochtend plaatsvinden

in het voorjaar. Mocht je vragen hebben

of wil je je aanmelden mail naar

info@inloophuismiddenbrabant.nl

Gezocht masseur/masseuse

De activiteiten in het Inloophuis worden

verzorgd door vrijwilligers, zo ook de

massages. We zijn op korte termijn op

zoek naar een nieuwe masseur. Zoek jij

als masseur vrijwilligerswerk wat veel

dankbaarheid en voldoening geeft? Mail

dan info@inloophuismiddenbrabant.nl

Mocht je vragen hebben mail of bel ge-

rust of schrijf je in via de website. Ma-

ryse en alle vrijwilligers hopen je weer

snel te ontmoeten.

Inloophuis Midden-Brabant 

Wilhelminapark 29 

5041 EC Tilburg 

013 785 16 81

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00
Bestel nu 

voor maar

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. 
U proeft dat er met zorg voor u is 
gekookt. Probeer het nu zelf!

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954
smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl 
De Wouwerd 39, Udenhout

Edwin&Marina

Wilt u kleiner gaan wonen en/of zoekt
u een safe belegging?!

Komt zelden te koop...
Van 1e eigenaar:

Prachtig 3 kamer appartement in het villa-
park van Tilburg, Gotenpark/Friezenlaan.

Alles gelijkvloers, geen maisonette.
Heerlijke ligging, optimaal privacy. Zelden komt
een dergelijk appartement te koop. Het pand is

nu nog verhuurd, echter het is reëel te veronder-
stellen dat het op redelijke termijn leegkomt. In-

tussen hebt u een keurig rendement van uw
aankoop. 

Ideale aankoop voor mensen die nu nog in een
groot huis wonen en binnen redelijke tijd willen

verhuizen naar deze mooie  
chique stek.

Opp. c.a. 90 m2, balkon z/w, 1e verdieping, 
royale parkeerplaats in de kelder.

Vraagprijs € 350.000 k.k.

Interesse? kort0253@gmail.com
of bel 06-20045149
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Samenvatting uitspraak Rechtbank

Op woensdag 10 februari 2021 heeft de

Rechtbank in Den Haag uitspraak ge-

daan in de bodemprocedure die Stich-

ting PensioenBehoud en senioren-

vereniging KBO-Brabant zijn gestart

tegen de Nederlandse Staat.

De rechtbank oordeelde dat KBO-Bra-

bant en Stichting PensioenBehoud ont-

vankelijk waren in hun collectieve

vordering en op een aantal essentiële

punten hebben eisers gelijk gekregen.

Op grond waarvan de rechtbank uitein-

delijk de vordering van KBO-Brabant en

Stichting PensioenBehoud heeft afge-

wezen, is niet duidelijk en lijkt discuta-

bel. De uitspraak geeft voldoende

concrete handvatten voor eisers en hun

advocaten om het in hoger beroep

voortzetten van de procedure te over-

wegen. 

Bron: website www.kbo-brabant.nl

Belangrijk voor allen, zowel 
werkenden als gepensioneerden: 
Petitie ‘Samen voor een eerlijk 
pensioen’ van start
Zeven belangenbehartigers met een

achterban van een half miljoen Neder-

landers gaan samenwerken om een

vuist te maken tegen het pensioenbe-

leid van de overheid en de torenhoge

kosten van pensioenfondsen. Partijen

werken samen onder de naam ‘Samen

voor een eerlijk pensioen’ en willen dat

wordt gestopt met het verder uithollen

van ons pensioenstelsel. De eis is sim-

pel: indexatie kan en moet.

‘Samen voor een eerlijk pensioen’ is

een initiatief van ConsumentenClaim,

Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting

Woekerpolisproces, seniorenvereniging

KBO-Brabant, Stichting Pensioenbe-

houd, Nederlandse Bond voor Pensi-

oenbelangen en het Landelijk

Actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’.

Indexatie
Volgens de belangenbehartigers heb-

ben pensioenfondsen genoeg geld in

kas en maken ze jaarlijks voldoende

rendement om de pensioenen van wer-

kenden en gepensioneerden te laten

meestijgen met de kosten van levens-

onderhoud. Ook kunnen eerder niet

doorgevoerde indexeringen alsnog uit-

betaald worden. Fondsen mogen niet

indexeren wegens de eisen die de over-

heid sinds 2007 aan fondsen stelt. Deze

eisen bestonden vroeger niet en andere

EU-landen stellen deze eisen ook niet

aan hun fondsen.

Kosten pensioenfondsen
Ook de hoge kosten van de pensioen-

fondsen zijn de initiatiefnemers een

doorn in het oog en bedragen jaarlijks

meer dan 8 miljard euro. Deze kosten

zijn onder meer voor het beheer van

onze ingelegde pensioenpremies en het

uitbetalen van hoge salarissen aan de

bestuurders, tot soms wel 3x de Balke-

nende-norm. Dat komt  naar schatting

neer op minstens € 1.000 per pensioen-

deelnemer per jaar.

Petitie
De initiatiefnemers zijn een petitie ge-

start die op de website www.samen-

vooreeneerlijkpensioen.nl kan worden

KBO Petrus & Paulus kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons

Ook voor niet leden van KBO-Brabant
ondertekend. Deze petitie zal direct na

de verkiezingen aan alle politieke par-

tijen en de (in)formateurs worden aan-

geboden. Ook werken partijen aan

nieuwe acties voor na de verkiezingen.

Via de gezamenlijke website 

https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl

kunt u het bericht verder lezen en is te-

vens mogelijkheid om de petitie te on-

dertekenen.

Deel dit initiatief met anderen 
WvZ

Informatie bij:

Hans van Roosmalen, 

tel. 06 30 97 21 21,

kbopenp@gmail.com 

Berry Wagener

tel.  06 24 17 32 68

kbopenpactiviteiten@gmail.com 

Activiteiten voor medio april en later:

Op dit moment kunnen wij helaas nog

geen activiteiten organiseren. Wel zijn

er plannen om in juni en juli buiten acti-

viteiten op te starten, indien de beper-

kende maatregelen het toelaten.

De van 9 t/m 13 augustus 2021 ge-

plande geheel verzorgde busreis naar

Ootmarsum is bijna volgeboekt en als

de corona-ontwikkelingen het toelaten,

gaat deze reis door. Belangstellenden,

ook niet-leden kunnen zich nog opge-

ven bij Berry.

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

Iedere uitvaart
    bijzonder

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.

www.harrietvandervleuten.nl  
Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg T 013 592 00 48



Update renovatie teren veldje

De plannen voor de renovatie van het

teren veldje zijn nog in volle gang. De

petitie is door meer dan 600 mensen

ondertekend. Dit is in een wijk met 2610

huishoudens, waarvan 45% zonder kin-

deren, een flink aantal. 

Na de eerste oproep over de petitie,

hebben zich een aantal direct omwo-

nenden gemeld om mee te denken en

helpen over de plannen, waarmee het

ook een door de direct omwonenden

gedragen initiatief is geworden. De ove-

rige direct omwonenden hebben een

korte vragenlijst ontvangen, waarmee zij

hun wensen aan kunnen geven en

eventueel ook bezwaar kunnen maken.

De verwachting is dat niemand bezwaar

zal hebben, omdat een nieuw veldje

een mooier uitzicht biedt en minder

hangjeugd aantrekt, maar voor de aan-

vraag is het wel noodzakelijk dat we de

mogelijkheid tot bezwaar hebben aan-

geboden. Ook is een online vragenlijst

uitgezet, waarmee de niet direct omwo-

nende wijkbewoners hun wensen aan

kunnen geven. Deze online vragenlijst

is al door meerdere wijkbewoners inge-

vuld. Wilt u deze vragenlijst nog invul-

len, dan kan dat via het scannen van de

QR-code.  

Een van de wijkbewoners heeft inmid-

dels via zijn netwerk een eerste kosten-

raming laten maken. Deze

kostenraming zal nog verder aangepast

worden als de plannen concreter wor-

den, maar dit kan alvast gebruikt wor-

den voor het eerste gesprek met de

gemeente. 

En tot slot heeft de wijkregisseur ge-

vraagd om de renovatie op te nemen in

de meerjarenplanning. Zij houdt ons

hiervan op de hoogte. 

Tot zover de plannen voor renovatie van

het teren veldje. Hopelijk hebben we in

de volgende editie van het wijkblad

weer meer positief nieuws!

www.sterrekinderopvang.nl/burgemeesteroekinder.sterrwww pvang.nl/burgemeester
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Wanneer dit bericht verschijnt zal de sneeuw wel weg zijn.

Ik, en niet alleen ik, wil even gezegd hebben dat het schandalig is hoeveel trottoirs vol met ijs en/of sneeuw lagen

Voor veel mensen is het toch te veel moeite om een trottoir schoon te vegen. Aangezien er veel ouderen in de blaak wonen,

helpt het uitschrijven van boetes misschien.

Een blaakbewoner met een ijsvrij trottoir.

Ps Op parkeerterrein de Amer is het ook verschrikkelijk.

noot van de redactie: het sneeuwvrij maken van trottoirs is sinds 2007 uit de Algemene Plaatselijke Verordening verdwenen.

Het niet sneeuwvrij maken is dus niet strafbaar. Deze regel bleek niet-handhaafbaar, wat immers als de bewoner simpelweg

niet thuis is? Wel is het sneeuwvrij maken een burgerplicht!

Huis gevonden!

In het wijkblad van januari is een

vraagblaakje geplaatst op mijn ver-

zoek om een koophuis te vinden in

De Blaak. Inmiddels heb ik, welis-

waar niet in De Blaak maar wel in

Goirle, een huis gevonden.

Bij deze bedank ik de tipgevers voor

het melden van te koop staande hui-

zen. Dat is zeer op prijs gesteld!

Ineke van der Aa

Beste hondenbezitters, 

Wilt u alstublieft de poep van uw hond opruimen? Overal staan afvalbakken die

speciaal hiervoor bestemd zijn. Zelf hebben we ook een hond en uit ervaring

weet ik dat het een kleine moeite is e.e.a. op te ruimen.

We zijn trots op onze - weer jonge - wijk, hoe fijn is het dat onze (klein-, buur-)

kinderen onbekommerd buiten kunnen spelen en niet overal in de hondenpoep

trappen? Overigens geldt het opruimen niet alleen voor hondenbezitters met

kleine honden; er liggen werkelijk zulke enorme drollen, te vies voor woorden. 

Laten we met elkaar de verantwoording nemen en opruimen. Laat een ander niet

de dupe worden van het plezier van het hebben van een hond: -)





Samenwonend zonder huwelijk of geregistreerd partner-

schap: hoe laat ik mijn partner goed verzorgd achter?
Fabiënne Hoppenbrouwers
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Voor ongehuwd samenwonenden be-

staat er geen wettelijke regeling. Om el-

kaar goed verzorgd achter te laten bij

overlijden kun je een samenlevingscon-

tract en testamenten op laten stellen.

Graag leg ik uit waarom het verstandig

is om iets te regelen en op welke ma-

nier je dit zou kunnen doen.

Wie zijn mijn erfgenamen als ik niets
regel?
Wanneer je ongehuwd samenwoont en

niets hebt geregeld, erven je wettelijke

erfgenamen je privévermogen (o.a.:

saldo op privérekening, eventuele erfe-

nissen en schenkingen) en jouw aan-

deel in het gemeenschappelijk

vermogen (o.a.: saldo op gezamenlijke

rekening, woning, hypotheek, inboedel).

De wettelijke erfgenamen zijn, als er

geen kinderen zijn: ouders, broers en

zussen. Heb je wel kinderen (die erkend

zijn), dan zijn je kinderen de wettelijke

erfgenamen. Let op: ben je samenwo-

nend dan heeft de vader niet automa-

tisch het gezag over de kinderen. Dit

dient apart aangevraagd te worden. Dit

kan na de geboorte van het kind via het

gezagsregister op www.rechtspraak.nl. 

Wat kan ik regelen in mijn samenle-
vingscontract?
Wil je je partner goed verzorgd achterla-

ten, dan begint dit al in het samenle-

vingscontract. Het is mogelijk om een

verblijvingsbeding op te nemen. Dit is

een regeling die ervoor zorgt dat na

overlijden jouw aandeel in het gemeen-

schappelijk vermogen bij je partner te-

recht komt. Zo blijven de

gemeenschappelijke bezittingen in bezit

van de langstlevende partner en kan hij

of zij bijvoorbeeld gewoon in het huis

blijven wonen waarin jullie samenwoon-

den.

Indien er kinderen komen, is het belang-

rijk naast het samenlevingscontract ook

testamenten op te maken, aangezien

het verblijvensbeding (geldend bij over-

lijden) in dat geval vervalt. 

In het samenlevingscontract kun je ook

regelen dat je het ouderdomspensioen

en/of partnerpensioen met elkaar deelt.

Vaak moet je hiervoor een notarieel sa-

menlevingscontract hebben en een be-

paalde periode op hetzelfde adres

wonen. 

Door het aangaan van het samenle-

vingscontract heb je, 6 maanden na on-

dertekening en met aanvullende eis een

inschrijving op hetzelfde adres, als voor-

deel voor de erfbelasting dat je aan-

spraak kunt maken op de vrijstelling

zoals deze voor gehuwden geldt. Deze

is fors hoger dan de vrijstelling voor sa-

menwoners.

Waarom aanvullend nog een testa-
ment?
Voor partners die samenwonen maar

niet getrouwd zijn, is het altijd aan te

raden, naast het samenlevingscontract,

ook testamenten te maken. Daarin kun

je bijvoorbeeld op laten nemen dat

naast het gemeenschappelijk vermogen

ook het privévermogen aan de langstle-

vende partner nagelaten dient te wor-

den. Zonder testament gaan

bezittingen, zoals gezegd, immers altijd

naar directe familie, zoals kinderen, ou-

ders, broers en/of zussen. 

Wanneer je kinderen hebt, kun je in het

testament eveneens de voogdij regelen

en/of een bewindregeling opnemen.

In tegenstelling tot een samenlevings-

contract, dat alleen samen gewijzigd

kan worden, wordt een testament afzon-

derlijk van elkaar gemaakt.

Wil jij je partner ook verzorgd achterla-

ten, neem dan contact met ons op. We

kunnen dan samen bekijken wat voor

jullie situatie de beste regeling zou zijn.

We zijn bereikbaar voor het maken van

een afspraak via 013- 532 11 55 of via

info@notaristilburg.nl

De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het  o pstellen 
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!

Afspraak maken? 013 - 532 11 55  Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg, www.notaristilburg.nl

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

FAMILIERECHT
ERFRECHT

ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED 

ONDERNEMINGSRECHT 



Sporten vormt hierbij een wezenlijk on-

derdeel. Vooruitlopend hierop staat de

Algemene Ledenvergadering gepland
op 22 april (20uur). 
Deze zal waarschijnlijk digitaal verlopen

via “teams” of iets dergelijks.

We zijn nog op zoek naar:
Een nieuwe voorzitter en een secre-
taris. Hierbij dus nogmaals een oproep

naar mensen, die zich in willen zetten

voor de sportende wijkbewoners en de

sportvereniging in de Blaak. Wij zijn het

afgelopen jaar met verschillende ver-

nieuwingen (zoals het individueel spor-

ten in de Gym van de Rise) gestart en

graag willen we iemand vinden, die dit

blz 18

Sportvereniging “de Blaak”

Herhaalde oproep: Survivalrun:
Ben je toe aan een avontuurlijke uitda-

ging? Hou je van hardlopen, maar liever

in de bossen dan op de weg? Heb je al-

tijd 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 zodra dit weer kan

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. 

mee beginnen.

Meld je aan via de website van SV de

Blaak. En vergeet niet je telefoonnr. en

mailadres op te geven, zodat we je een

tikkie kunnen sturen. Met een 5 ritten-

kaart kun je deelnemen. Kosten € 25,--

De survivalrun wordt geleid door Rolf

Touwen, sportdocent bij Fontys Hoge-

scholen

Van het bestuur:

Bij het schrijven van dit bericht, zitten

we nog midden in de lockdown en kij-

ken we hoopvol uit naar verdere versoe-

pelingen. We kunnen niet wachten om

weer ons “normale” leven op te pakken.



met een vernieuwde blik gaat overne-

men. 

Mocht je iemand weten, die daarin geïn-

teresseerd is, laat dit dan weten bij het

secretariaat. De taakomschrijving kun je

bij het secretariaat aanvragen.

Volgen jullie ons al op social media? 
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facebook:

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

ging.deblaak

instagram: sportvereniging de blaak

Voor velen onder ons heeft de crisis
van het afgelopen jaar voor heel wat
extra coronakilo’s gezorgd. Wil je
daar korte metten mee maken, dan is
meer bewegen absoluut een goede
tip. Expert Irene Odinga eigenaar van
C me en trainer van de Sportvereni-
ging De Blaak deelt graag met u haar
beste adviezen.
‘Hoe meer je van deze tips zal volgen,

hoe sneller je resultaat zal boeken!’

1. Stop met uitstellen, kom in actie
Waarom pas maandag beginnen, als

het vandaag ook al kan. De zomer en

het mooie weer zijn er sneller dan je

denkt. Uitstelgedrag treedt vaak op als

je uit je comfortabele stand moet

komen. Je gaat van iets comfortabels

naar iets dat weer even wennen is. Als

je jezelf in de valkuil laat trappen dat je

maandag start, laat je je brein toe om

allerlei redenen te bedenken en verza-

melen waarom het nu lastig is. Irene

haar advies: " Start met 1 bereikbaar

voornemen voor vandaag bijv. geen

koekje bij de koffie en ervaar het suc-

ces." Blijf je hetzelfde doen, dan veran-

dert er niks: dus kom in actie!

2.Drink voldoende water
Zorg ervoor dat je minimaal 1,5 tot 2

liter water drinkt. Hierdoor reinigt je li-

chaam en zorg je ervoor dat je vochtba-

lans goed op peil blijft. Door voldoende

water te drinken, ervaar je een voller

gevoel en heb je minder de neiging om

je buik te vullen met ongezonde snacks.

Heb je trek? Drink eerst een groot glas

water wacht 20 min. Heb je dan nog

trek, kies voor een gezonde snack.

3.weet: je hebt iets te kiezen
Als je van jezelf weet wat je echt heel

lekker vindt, kun je bewuster de voor jou

minder lekker verleidingen laten staan.

Kies bewust is Irene haar advies:

“Sta jezelf dan ook toe om jouw lekker-

nij 1 keer in de week te nemen en laat

alle andere verleidingen gemakkelijk

staan.” Kies bewust, dan is genieten ge-

makkelijk.

4.Eiwitten
Zorg ervoor dat je veel eiwitten eet.

Hierdoor kom je sneller en beter terug in

shape en je hebt minder snel trek. Het

eten van veel eiwitten zorgt ervoor

dat je langer een verzadigd gevoel hebt

en dat je spiermassa wordt behouden.

Doe je dit niet, dan zal je spiermassa

verliezen. Het is dus belangrijk dat

dit niet gebeurt! Hoe meer spiermassa

je namelijk hebt, hoe meer vet je zal

verbranden.

5.Maak het jezelf gemakkelijker en
doe het samen.
Als je een paar kilootjes kwijt wil, is dat

soms best lastig en nu zeker in deze

toch al ingewikkelde tijd. Maak het jezelf

zo makkelijk mogelijk. Doe het samen!

Deel je ervaringen en recepten en hou

vol. Irene deelt graag haar tips met je

via een super gemakkelijke app. Hierin

zet zij een persoonlijk menu en een

boodschappenlijstje voor je klaar.

Start samen, laat je steunen en geef
je op voor een traject benfit: shape
en fit de zomer tegemoet. 
Voor meer informatie
mail naar gym@therise.nl of bel:
0647316542

Irene Odinga

Zo kom je weer in shape voor de zomer
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KINDER, DAMES &
HERENFIETSEN
GRATIS MONTAGE
GRATIS VERZENDING BIJ 
ONLINE BESTELLINGEN
BANDEN SERVICE
FIETSREPARATIE
FIETSACCESSOIRES

SLEUTEL SERVICE
(SLEUTELS BIJ LATEN MAKEN)
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Elektrische Fietsentri  Elek ische Fietsen
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De energiestrategie voor onze regio

Dat er een klimaatprobleem is, wordt te-

genwoordig gelukkig nog maar door

weinig mensen in twijfel getrokken. Ook

in politiek Den Haag staat dit inmiddels

hoog op de agenda waardoor er in 2019

het klimaatakkoord is gepresenteerd en

dat samengevat 2 hoofddoelen bevat:

1. In 2030 49% energie reductie ten op 

zichtte van 1990

2. In 2050 volledig energie neutraal zijn

Om deze ambitieuze twee doelen te

kunnen bereiken, moeten we dit samen

met iedereen doen. Daaruit is het idee

ontstaan om Nederland op te delen in

een 30-tal regio’s, waarbij elke regio

voor 1 juli 2021 een regionale energie-

strategie (RES) aanlevert aan het rijk.

Elke RES is een samenwerking tussen

gemeente, provincie, waterschappen,

natuur- en milieuorganisaties, woning-

corporaties, netbeheerder Enexis en

energie coöperaties. Onze regio Hart

van Brabant (HvB) heeft er ook het ele-

ment klimaatadaptatie aan toegevoegd

waardoor wij voornamelijk spreken over

de REKS. Afgelopen maand heeft de

REKS haar strategieplan gepresenteerd

aan de raadsleden van de betrokken

gemeente. Deze strategie bevat de vol-

gende elementen:

1. Een programma voor 

energiebesparing

2. Een plan voor de opwek van 1 TWh 

via zon en wind in cluster gebieden 

(afbeelding) 

3. Een inventarisatie van de voor 

warmte beschikbare bronnen in de 

regio 

Dit laatste onderdeel wordt ook wel de

Regionale Structuur Warmte (RSW) ge-

noemd en heeft in kaart gebracht welke

alternatieve warmtebronnen en in onze

regio zijn en/of ze geschikt zijn voor toe-

komstige warmtevoorziening. Gemeen-

ten zijn nu hard bezig om per wijk te

kijken welke warmtevoorziening deze

gaat krijgen.

Wat betekent dit voor u als inwoner
van de Blaak?
Wij als Energie Coöperatie hebben ook

mogen meepraten en meedenken aan

de REKS strategie. Als Energie Coöpe-

ratie hebben wij sterk ingezet op een

mogelijk derde weg in deze transitie,



namelijk een programma van sterk in-

zetten op energiebesparing en groen

gas als toekomstige energiebron voor

onze wijk (zie het rapport van Treco-

dome op onze website). Dit heeft gere-

sulteerd in een ‘Green Deal’ tussen de

gemeente Tilburg en onze Coöperatie.

Waarbij we afgesproken hebben om de

komende jaren ons in te zetten om de

energiebesparing in de wijk te onder-

steunen, promoten en realiseren. Dank-

zij deze deal kan het werk van onze

energieadviseurs worden gecontinu-

eerd. Dat betekent natuurlijk niet dat u

nu rustig achterover kunt gaan zitten en

wachten tot het groene gas u CV in gaat

lopen. Ongeacht of het groen gas wordt

of een andere energiebron, er zal een

flink prijskaartje aanhangen. Daarom is

het juist nu heel belangrijk om te begin-

nen met energie besparen. Met het ant-

woord op de vraag hoe daar mee te

beginnen, kunnen onze energie advi-

seurs U helpen. Onze promotie via fly-

ers, website en nieuwsbrief heeft al de

nodige aanvragen voor energieadviezen

opgeleverd. Dit geeft aan dat energie

besparen in onze wijk ook echt leeft.

Toch is het werk van onze energieadvi-

seurs nog lang niet klaar, dus meldt u

snel aan via ww.aandeslagmetjehuis.nl.

In een volgend wijkblad zullen we uitge-

breider ingaan op de Green Deal en be-

vindingen van onze energie adviseurs.

Zon op je dak Tilburg
Mocht je het een hoop gedoe lijken om

zelf zonnepanelen aan te schaffen en te

onderhouden of mis je de financiële

middelen voor zo’n investering?  Dan

hebben we goed nieuws, de gemeente

Tilburg is een regeling gestart genaamd

“Zon op je dak Tilburg”. Je sluit dan een

overeenkomst met de Gemeente voor

de duur van 15 jaar. De gemeente re-

gelt dan de financiering (lening), aanleg

en onderhoud van de zonnepanelen. Je

begint dan op dag 1 met besparen op je

energierekening en na 15 jaar zijn de

panelen afgelost en volledig jouw eigen-

dom. Mocht je interesse hebben bezoek

dan de website van de gemeente:

www.aandeslagmetjehuis.nl/financie-

ring/zon-op-je-dak ). 

Slot
Op allerlei manieren en over een scala

van onderwerpen proberen wij mee te

denken namens U en U hierover zo

breed mogelijk te informeren. Aarzel

dus niet als U er behoefte aan heeft, om

te reageren. Onze coöperatie is een or-

ganisatie van vrijwilligers die altijd hulp

en ondersteuning kan gebruiken. Voor

slechts €10 per jaar bent u al lid en kan

u deelnemen aan onze klankbordgroep

of werkgroepen. U bent dus van harte

welkom. Aarzel niet en neem via de

website contact op, ook al verloopt dit

contact voorlopig wegens Corona he-

laas veelal digitaal.

Kees de Rooij & Michel Ruts
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Zuid-Oost de SAAB- en VOLVO-specialist voor duurzame 
mobiliteit. Ook voor alle andere automerken!

www.zuid-oost.nl

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

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

Ook voor 
TOP-occasions
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Als jonge jongen bij de verkennersgroep

van Charles de Foucault, mocht ik re-

gelmatig de tent opslaan in het land.

Om een indicatie te geven; we hebben

het over de periode van pak ‘m beet

1983-1985.

Voordat we de tent gingen opzetten,

voerden we zelf een inspectie uit op

zoek naar glasresten, mastappels of

destijds, de blik-lipjes; die konden de

tentbodem beschadigen. 

Na elk kampement werd door de staf

een grondige eindinspectie uitgevoerd,

en niemand mocht wegfietsen voordat

dit naar behoren was gedaan. Er mocht

niets achterblijven wat daar niet hoorde:

snoepwikkels, plastic boterhamzakjes,

luciferhoutjes, blikjes en ga zo verder.

Kortom: laat de natuur beter achter dan

dat je hem aantrof. Simpel, maar niet al-

tijd gemakkelijk.

Fast forward naar januari 2021: inmid-

dels is mijn meest recente jaarcontract

niet verlengd en tussen de sollicitaties

en de lopende studie, houd ik redelijk

wat tijd over. Netflix is natuurlijk leuk en

ja, daar doe ik ook even aan mee. 

Vanuit het stukje scouting opvoeding is

me altijd al wel opgevallen wat her en

der rondslingert; nu heb ik ook de tijd

om handen om iets te gaan onderne-

men: Vooral afslag 11 bij de Bosch fa-

briek vond ik een triest dieptepunt. Toen

het zonnetje scheen, gingen de Airpods

in en gewapend met een rol vuilniszak-

ken onder de arm begon ik aan het

schoonplukken... Maar liefst 17 volle

vuilniszakken heb ik geoogst. 

Hulp kwam erbij: ineens zag ik gele vuil-

niszakken bij het ophaalpunt staan.

Blijkbaar waren meer mensen op het

idee gekomen om die afslag te gaan op-

ruimen. Franco, de man van Diamant

die in onze wijk de vuilnisbakken dage-

lijks leegt, vertelde me dat via de ge-

meente-app Fixi de grijpers en de

zakken konden worden aangevraagd,

inclusief een draagring. Dit blijkt ideaal;

zo werd het rapen een stukje eenvoudi-

ger. De volle zakken kunnen gewoon bij

een vuilnisbak worden gezet en Franco

doet de rest. Top! Met een aantal vrijwil-

ligers wordt op deze wijze regelmatig

een route “schoongewandeld”, en via

een groeps-app lichten we elkaar in

welke route wanneer wordt gedaan.

En het blijkt nodig in de jacht op alles

wat mensen tegenwoordig in hun han-

den of in hun mond hadden: peuken,

lollystokjes, snoepwikkels, uitgekauwde

kauwgom, blikjes, tassen met restafval,

plastic flessen, glazen flessen en soms

complete afgewerkte menu’s van het

fastfoodrestaurant verderop. 

Mocht u zich willen aansluiten om onze

wijk mee schoon te houden: mail naar

info@groenxtra.nl. Even lekker buiten,

goed tegen de corona kilo’s en je laat

een beter stukje wijk achter dan toen je

het aantrof. Wandel je liever in je een-

tje? Download de Fixi-app en vraag je

zakken en grijper aan bij de gemeente.

Heeft u geen zin om dit alles te doen?

Geen punt, maar gooi dan niks op de

grond. Laat de natuur beter achter dan

dat je hem aantrof. Simpel, maar niet al-

tijd gemakkelijk.

Zwerfafval: In elke wijk een vast gegeven.
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De Stadsgidserij verzorgt in 2021  weer

een aantal mooie wandelingen door de

stad. Deelname is alleen op basis van

inschrijving.  Als u niet over internet be-

schikt, kunt u zich ook telefonisch aan-

melden op tel: 06 48262711. 

Ook de corona crisis speelt een belang-

rijke rol ten aanzien van de wandelin-

gen. Onze maximale groepsgrootte is

12 pers.  We respecteren 1,5 meter en

ingeval van verkoudheidsklachten ver-

zoeken we u om niet mee te wandelen.

Ingeval nodig en mogelijk worden extra

wandelingen ingezet.

Onze agenda is onder voorbehoud. Af-

hankelijk van de besluitvorming van het

kabinet met betrekking tot Covid-19 zul-

len wandelingen wel of geen doorgang

vinden.

Zondag 18 april 13.00 uur. 
Goirkewandeling.
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…

We starten deze wandeling bij het Tex-

tielmuseum. Kosten € 5,00 p.p.

aan de Bisschop Zwijsenstraat. Een

mooie gelegenheid om eens mee te

gaan op een route die vanuit deze tuin

start en vervolgens langs plekken voert

die stuk voor stuk op een andere wijze

een relatie leggen met Tilburg en de 2e

Wereldoorlog. Start Vrijheidspark 13.00

uur.  Kosten  € 5,00 pp

Zondag 16 mei 13.00 uur. 
Fatimawandeling. 
volkering@stadsgidserij.nl 
Fatima, de 1e nieuwbouwwijk van Til-

burg na de 2e wereldoorlog.  Een af-

splitsing van Broekhoven 1. Een wijk

waar de pastoor de scepter zwaaide en

veel nieuwe ontwikkelingen gestalte

kregen. Een wijk waar de bekende ar-

chitect Bedaux menig bouwwerk ontwik-

keld heeft en om zeker niet te vergeten

de alom bekende Aabee fabrieken hun

plek hadden. Start: Wijkcentrum Ko-

ningshaven, Kruisvaarderstraat 32c Til-

burg. Kosten € 5,00 pp.

Zondag 23 mei 13.00 uur Konings-
hoevenwandeling.
paans@stadsgidserij.nl
“Hier adem ik vrij, hier voel ik me geluk-

kig” de woorden van koning Willem II

die hier op Koningshoeven zijn buiten-

verblijf had.  Het heet ook niet voor niets

Koningshoeve.We starten deze wande-

ling bij het Bastionhotel aan de IJsclub-

weg. Kosten € 5,00 p.p

Zondag 25 april  13.00 uur 
Tivoliwandeling.            
schrijver@stadsgidserij.nl 
Een prachtige wandeling door een

prachtig stukje Tilburg. Een wandeling

die zijn naam dankt aan villa Tivoli die

eens als toonbeeld van rijkdom uit de

19e eeuw een plaatsje in Tilburg kreeg

toebedeeld. Een wandeling met prach-

tige optrekjes en monumenten. 

We starten deze wandeling bij popcen-

trum 013. Kosten € 5,00 p.p.

Zondag 2 mei  13.00 uur 
Mariawandeling.
volkering@stadsgidserij.nl 
Maria heeft in de meest katholieke Bra-

bantse stad van weleer altijd een bijzon-

dere plaats ingenomen. Zo tellen we

alleen in het centrum zo’n 500 devotie

tegels met daarop voornamelijk “Onze

Lieve Vrouw van altijddurende bijstand”.

Deze tegels zijn veelal aangebracht om

bescherming te bieden aan huis en

have.  De Stadsgidserij neemt je mee

op een luchtige tour door de binnen-

stad. De start van de wandeling is in het

kapelletje OLV ter Nood. 

Zondag 9 mei 13.00 
Herdenken en vieren.
schrijver@stadsgidserij.nl 
Een wandeling in het kader van 75 be-

vrijding.  Een wandeling bij het Vrij-

heidspark gelegen achter het factorium

Programma Stadsgidserij 2021
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Uw water, ons water
A. van der Leun

voorzitter stichting begraafplaats Vredehof

Als rechtgeaarde inwoner van Neder-

land kennen we dit kaartje wel. Zonder

dat de zeespiegel stijgt, maar wel als de

dijken breken, komt een groot deel van

West- en Noord-Nederland onder water.

Breda heeft er last van, Waalwijk ook,

maar wij hier in Midden Brabant hebben

nergens last van. We zitten hier op 15

tot 20 meter boven Normaal Amster-

dams Peil. En hoewel de zeespiegel

stijgt door de klimaatverandering zou je

kunnen zeggen, voorlopig nog niets aan

de hand in De Blaak.

Het voorjaar staat op uitbreken.

Sneeuwklokjes als voorbode staan al

boven de grond. Straks andere planten.

De bomen krijgen bladeren. Het gras

moet weer gemaaid worden. 

Niets aan de hand in Tilburg? Dat zou je

denken. De Picea abies (De wie? De

gewone Fijnspar) heeft het in De Blaak

en in Stadsbos013 al moeilijk gehad.

Gehad, want ze zijn al dood. Hele Fijn-

spar-percelen zijn in het Stadsbos013

door de grondeigenaren al ontbost,

want de bomen waren al dood. Hoe het

komt? Door de droge zomers van de

laatste jaren heeft de Fijnspar fors aan

vitaliteit ingeboet. Zwart-wit gezegd: hij

had niet meer genoeg te drinken. Daar-

door werd hij gevoelig voor de Letterzet-

ter. Een kever met de Latijnse naam

Lps Typographus. Gemiddeld 5 mm

groot.

Hij valt de Fijnspar aan, boort gangetjes

in de boom, hij zorgt voor nageslacht in

de boom, en vervolgens zorgt een kolo-

nie van pakweg 5000 kevers ervoor dat

de boom doodgaat. Heeft u het de afge-

lopen zomer gemerkt in uw tuin? Ver-

dorde plantjes, een dode struik, een

grijze conifeer, geel gras. Dan maar de

tuinslang erbij denken we al snel. Of

meegedaan aan de Blauwe Tuinen?

Regenwater dat op het dak valt, niet het

riool in laten lopen, maar juist zorgen

dat het in de tuin terecht komt. Of tijde-

lijk in een watervat. Voor droge tijden.

Begraafplaats Vredehof merkt dat er

bomen zijn die steeds dieper moeten

zoeken naar dat water. Een aantal

bomen zijn al dood gegaan, van een

aantal andere bomen neemt die vitaliteit

af. Remedie voor de lange termijn?

Planten en bomen die gevoelig zijn of

oppervlakkig wortelen, vervangen door

minder grote slurpers. Korte termijn?

Water op het dak opvangen lukt niet,

want we hebben geen dak. Een regen-

dans helpt niet, dan toch maar heel

doelgericht specifieke gevoelige planten

water geven.   Brabant Water levert in

Tilburg ons drinkwater. En douchewater.

En toiletspoeling. En Brabant Water le-

vert veel water aan industrieën. Coca

Cola. Fuji. Heineken is landelijk een

grootverbruiker. Net als Unilever.

En vervolgens lees je dat Brabant

Water ook water tekortkomt. En in 2020

een nieuwe vergunning van de provin-

cie krijgt om in plaats van 14 miljoen m3

nog meer op te mogen pompen. Op

naar de 18 miljoen m3. Dat is

180.000.000.000 liter. Hoezo verdro-

ging? En nu is er vast wel een techneut

die zegt dat de daling van het grondwa-

terniveau niets te maken heeft met de

wateronttrekking op grotere diepte.

Maar toch…….

En zo’n vergunning wordt, voor zover ik

kan nagaan, zomaar afgegeven. Zonder

discussie of het een beetje minder kan.       

Goed voorjaar!
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Ik help je om jouw woning 
succesvol te verkopen middels 
mijn frisse, vernieuwende & 
trefzekere strategie.

Benieuwd? 
Laten we eens 

afspreken.

Janneke Vorselaars- de Kort
Gecerti� ceerd makelaar 

janneke@zuidmakelaardij013.nl
www.zuidmakelaardij013.nl
06 - 220 223 93
Merkske 14, 5032 CG Tilburg

Persoonlijk lid 
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COMPLETE (ZONNE)BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

BIJ EYELOVE ALTIJD:
Inclusief montuur en glazen op sterkte
(óók kosteloos met cilinder en zonneglas)
Inclusief niet goed = geld teruggarantie
Inclusief oogmeting, zonder afspraak
Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen
Inclusief kraswerende laag
Inclusief keuze uit meer dan 450 monturen

Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-vr) 

DA Drogisterij de Blaak
Amer 9, TILBURG
Tel. 013-737 0194

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

Multifocale bril
met leesgedeelte

Multi-plus bril
met breder leesgedeelte

compleet compleet compleet

Eyelove Brillen zijn verkrijgbaar bij:

€49 €99 €149

Speeltuin en speurtochten in de-

Blaak
Wat fijn dat de speeltuin bij de Hofstede door zo veel kinderen en

volwassenen bezocht wordt. Er wordt flink bewogen in onze wijk.

In de speeltuin wordt gebruikt gemaakt van alle toestellen óók de

seniorentoestellen. Er worden verschillende balspelen gespeeld

bijv. voetbal, basketbal en jeu de boules. Je ziet in het speelbos

naast de speeltuin ook steeds meer dat kinderen natuurlijk spe-

len hebben ontdekt: klimmen en klauteren, balanceren en sprin-

gen. Superfijn, want daar doen we het voor. 

Ook zijn er de afgelopen tijd speurtochten uitgezet. Wat leuk en

fijn dat ook wijkbewoners dit initiatief nemen en delen met ons.

M.v.g. Hanny de Kort 

(Vz. Werkgroep Jeugd en Ontspanning)

Tijdens de fotospeurtocht waren sommige foto’s wat lastiger te

vinden, maar de aanhouder wint. 1 gezin kwam voor de 3e keer

langs en eindelijk deze gevonden. 

Woningruilen
In deze oververhitte woningmarkt is het moeilijk een huis te

kopen. Wij wonen heel graag in deze wijk en zoeken een huis

met meer tuin. Mogelijk kunnen we via het wijkblad iets voor

elkaar betekenen.   

WIJ BIEDEN AAN: Een mooie 2 onder 1 kapwoning met ga-

rage en zonnige tuin op perceel van 325 m2.   

WIJ ZOEKEN: Een 2 onder 1 kapwoning  met perceel >

500m2 of vrijstaande woning met perceel >700m2.  

Denk je dat we iets voor elkaar kunnen betekenen? Stuur vrij-

blijvend een e-mail naar woningruilendeblaak@gmail.com.
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Wandelen is sinds de lockdown
spectaculair veel populairder gewor-
den. Terecht! En het kan nóg leuker.
Wil je een keer je gezin meenemen en
eens iets heel anders doen?
Download dan de (gratis!) wandelapp
Vossenstreken, de leukste wandel-
app voor families, en je kunt op pad
in je eigen omgeving. Er zijn meer
dan tien locaties, dus er is meestal
wel een route in de buurt. Dat kan in
behoorlijk wat Brabantse buitenge-
bieden, maar ook binnen de Til-
burgse stadsgrenzen. Sterker nog,
zelfs in Tilburg Centrum kun je de na-
tuur in! 
Het blijft niet bij wandelen: onderweg
vertelt “buitenbaas” Robin over de
geheimen van het landschap en heeft
hij heel leuke opdrachten voor ieder-
een. De opdrachten zijn geschikt
voor kinderen vanaf 5 tot 12 jaar en
de gemiddelde lengte van een route
is 3,5 kilometer. Ideaal dus voor fami-
lies! Waar wacht je nog op? 
Vossenstreken is gratis te downloa-
den in de App Store en Google Play
Store.

Lekker naar buiten, samen bezig zijn,

van alles leren over bijvoorbeeld

bomen, kriebelbeestjes of vogels en je

pikt onderweg ook nog eens een hele-

boel plaatselijke geschiedenis op. Vos-

senstreken is een superleuke

wandelapp voor de hele familie met ver-

rassende routes die je vaak het hele

jaar door kunt lopen. Gratis! Voorkennis

over de natuur is niet nodig en iedereen

kan meedoen. Er zijn opdrachten voor

diegene in het gezelschap die het beste

kan voelen, horen of kijken, voor de

langste of degene die het beste kan or-

ganiseren...  Je wordt dus al wandelend

slimmer!  

Op pad met Robin 
Vossenstreken is ontwikkeld door Na-

tuurmuseum Brabant, Brabants Land-

schap en Kempens Landschap(B) met

als doel gezinnen meer in contact bren-

gen met de natuur. Er zijn al zo’n veertig

routes online en in de loop van dit jaar

komen daar nog nieuwe routes bij. 

In alle routes komt één centraal figuur

terug: buitenbaas Robin. Hij is de virtu-

ele natuurbeheerder van alle gebieden

waar de wandelingen gemaakt kunnen

worden. Daarmee heeft hij zoveel werk,

dat hij geholpen moet worden door de

kinderen. Normaal gesproken word je

uitgenodigd om de landgrens over te

steken. Door de Covid-pandemie kan dit

helaas niet, maar zodra de maatregelen

zijn opgeheven raden we je aan om

eens een buitenlandse wandeling te

gaan doen.  

Steeds nieuwe wandelingen 
Wie de app downloadt, kan meteen van

start in het gekozen gebied. Ter plekke

is er de keuze uit verschillende thema’s

die uniek zijn voor het gebied: ijsvogels

bijvoorbeeld, of vleermuizen, of solda-

ten. Op die manier kunnen de wandelin-

gen ook meerdere keren gelopen

worden en zijn ze telkens anders.  

Alle routes zijn goed te lopen met kleine

kinderen, duren ongeveer een uur en

normaal gezien is altijd horeca in de

buurt (al zijn die momenteel tot nader

order gesloten). Perfect voor een ge-

zinswandeling!  

Nieuwsgierig? Op de sites van de orga-

nisaties is meer informatie te vinden.

Alle informatie over de app is te vinden

op www.vossenstrekenapp.com. Veel

plezier!  

Samenwerking 
Brabants Landschap, Kempens Land-

schap en Natuurmuseum Brabant heb-

ben alle drie tot doel natuur en

landschap dichter bij de mens te bren-

gen. In het geval van de app is de be-

langrijkste doelstelling om gezinnen in

contact te brengen met natuur. Vossen-

streken verdiept de natuurbeleving tij-

dens een “gewone” wandeling. 

De routes worden blijvend onderhou-

den, zodat ze leuk blijven om te ontdek-

ken. 

Nieuwsgierig? Op de sites van de orga-

nisaties is meer informatie te vinden.

Alle informatie over de app is te vinden

op www.vossenstrekenapp.com.  

Perfect in coronatijd: dé gratis wandel-app van Brabant

Spannend wandelen met de Vossenstreken-app  
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STORINGEN I VERLICHTING I METERKASTEN I RENOVATIE I AANBOUW

Reest 20 5032 EP Tilburg  Telefoon 06 - 20 40 20 71

info@dvangilselectrotechniek.nl www.dvangilselectrotechniek.nl

Neem dan eens contact op met Dennis van Gils.
Hij kan u electrotechnisch optimaal adviseren over o.a.

uw verbouwing, een verlichtingsplan, tuinverlichting of

bijvoorbeeld de installatie van een nieuwe meterkast…

U zoekt een
vakkundige

ELEKTRICIEN
in De Blaak?

‘Ik wil gewoon 
even weten 
waar ik aan 
toe ben’
De kosten van het eerste gesprek over je 
hypotheek zijn voor onze rekening. 

Duidelijk verhaal
Kijkduinlaan 93/95  | Spoorlaan 432

013- 5 835 005 | Tilburg1537@hypotheekshop.nl

san het eeren vtosDe k
oor on  hypotheek zijn v

er je vek oe gesprts
ening. ek ze r

Duidelijk 
duinlaan 93/95    Kijk

g1013- 5 835 005 | Tilbur

erhaalk v
 5  | Spoorlaan 432

1537@hypotheekshop.nl

Ontwerp jij het nieuwe embleem voor carnaval in

Kruikenstad 2021-2022?

De Carnavalsstichting Tilburg roept
creatieve Tilburgers op om een
stadsembleem te ontwerpen voor het
nieuwe carnavalsmotto: ‘Ik zie oe wir
war?!’. Tijdens carnaval In Kruiken-
stad wordt het stadsembleem door
velen met trots gedragen. 

Ik zie oe wir war?! 
Het stadsembleem moet aansluiten bij

het nieuwe motto. Dit motto verwijst

naar het afgelopen carnavalsjaar. “Wat

hebben we carnaval het afgelopen jaar

gemist. De wereld stond op z'n kop. Het

was een wirwar. Maar volgend carna-

valsjaar ben ik er weer bij. Zie ik jou dan

ook weer?!” luidt de uitleg van Remco

Smulders, bedenker van het nieuwe

motto. 

Doe mee!
Via de website van Carnavalsstichting

Tilburg, www.kruikenstad.nl, kan ieder-

een een embleem insturen. Het win-

nende ontwerp is aankomend

carnavalsjaar overal te zien en wordt

onderdeel van een rijke carnavalsge-

schiedenis. De ontwerper ontvangt een

prachtig aandenken en uiteraard eeu-

wige roem.  

het winkelaanbod in onze wijk
Hoewel De Blaak een betrekkelijk kleine

wijk is met circa 6000 bewoners, mogen

we ons gelukkig prijzen met het winkel-

aanbod waar je praktisch al je dage-

lijkse boodschappen kunt doen. Even

zag het ernaar uit dat we een bakker en

drogist zouden kwijtraken. Al snel vulde

bakkerij Krielaars en DA-drogist de lege

plekken. 

Spannende werd het toen slokop

Jumbo samen met de Co-op ook de C-

1000 winkels overnam. Wat zou er met

C-1000 in onze wijk gebeuren? Zover te

overzien waren er volgens vele wijkbe-

woners, waaronder ikzelf de volgende

mogelijkheden: 

a) Arn van Baest, stapt over naar de

Jumbo formule maar blijft eigenaar;

b) Hij verkoopt zijn zaak aan Jumbo en

vertrekt;

c) Co-op komt in het pand;

d) Jumbo vestigt zich in De Blaak. 

Het laatste is het geworden. Daar

mogen we als Blaakbewoners blij mee

zijn. Stel je voor dat er geen supermarkt

was gekomen.Eerlijk gezegd verlangen

mijn vrouw en ik nog weleens terug

naar de C-1000. Waarom? Voornamelijk

om de sfeer, gemoedelijkheid en de ja-

renlang bekende makkelijk aanspreek-

bare personen, zoals; Arn, Peter, Fons,

Christel en de slager. De aansturing van

een zaak, waarvan de directeur ook ei-

genaar is, is gewoon anders.

De formule van Jumbo is anders. Veel

wisseling van vooral jong maar wel ge-

motiveerd personeel. Je hoeft maar iets

te vragen en ze halen het voor je. Nee,

daar ligt het niet aan. Ook denken wij

niet aan de prijzen of het artikelaanbod.

Neen! Wat wij vooral missen zijn de her-

kenbare personen zoals een winkelma-

nager. Blijkbaar is de insteek van de

succesvolle formule van de familie Van

Eerd een andere, een die bij hun for-

mule past. Wij echter, zien graag een

andere invulling.

Jenny en Ko Schaaders.
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Honden mogen sociale dieren zijn maar

dit impliceert niet direct dat ze allemaal 

perfecte speelkameraadjes zijn. De

meeste honden gedijen goed in aanwe-

zigheid van mens en hond. Los spelen

is een fijne manier om interactie te heb-

ben met andere honden. Op die manier

krijgen ze voldoende lichamelijke bewe-

ging en mentale stimulans. 

Een goed gesocialiseerde hond gebruikt

hondentaal om te communiceren, om

zich te verzekeren van vreedzame om-

gang met andere honden en om voor

zichzelf veiligheid te creëren. Maar mis-

communicatie komt vaak voor in de

hondenwereld waardoor en nog al 

eens schermutselingen kunnen voorko-

men tussen honden onderling. Zeker als

er meerdere honden bij het spel betrok-

ken zijn. Miscommunicatie ontstaat

vaak door niet begrepen lichaamstaal

van de hond door zijn eigenaren.

Hondeneigenaren zijn uiteindelijk zelf

verantwoordelijk voor het gedrag van

hun eigen hond en zo voor de veiligheid

van andere honden. Maar jammer ge-

noeg vinden sommige mensen het

moeilijk te accepteren dat hun hond een

rouwdouwer en daardoor een gevaar

voor andere honden is. Ze laten hun

hond keer op keer op een verkeerde

manier met andere honden in contact

komen. Dit brengt andere onschuldige

honden in gevaar en zorgt voor onno-

dige stress. 

Hoe weet u nu of uw hond geschikt is

om met andere honden te spelen? Al-

leen met een andere hond of in een gro-

tere groep? Voordat u uw hond naar de

dagopvang (honden crèche) brengt of

laat spelen in een grotere groep stelt u

zich de volgende vragen:

• Tolereert mijn hond energiek spel?

• Hoeveel ervaring heeft mijn hond met 

spel en hoe goed is hij gesocialiseerd?

• Voelt mijn hond zich meteen op zijn 

gemak als hij een andere hond 

ontmoet?

• Vindt mijn hond grote en kleine 

honden leuk?

• Kan mijn hond goed overweg met 

uitdagingen en confrontaties met 

andere honden?

• Vindt mijn hond interactie met andere 

honden wel leuk?

• Komt mijn hond terug als ik hem roep?

• Kan mijn hond speelgoed met andere 

honden delen?

Als de antwoorden op bovenstaande

vragen positief zijn dan mag u er vanuit

gaan dat uw hond sociaal met andere

honden kan omgaan en dat een bezoek

aan de crèche of spel in het park met

andere weinig tot geen probleem zal op-

leveren. Als u enige twijfels hebt bij 

bovenstaande vragen dan moet u zich

afvragen of uw hond niet beter geschikt

is om in kleinere sociale scenario’s om

te leren gaan met andere honden. 

Honden kunnen echte “pestkoppen” zijn

en meestal hebben ze het dan gemunt

op de kalmere, vaak onzekere hond.

Uw hond zou uit de spelgroep van de

crèche gehaald moeten worden als hij:

• uitzonderlijk veel, blaft naar andere 

honden

• andere honden iedere keer weer 

tegen de grond aanduwt

• veel te ruw speelt

• andere honden domineert door er op 

te rijden

• andere honden stalkt met 

prooi-intentie

• te makkelijk opgewonden raakt met de 

neiging tot snappen of bijten als hij zelf 

uitgedaagd wordt.

Mocht uw hond in een situatie terecht

komen waarin hij belaagd wordt door

een pestkop, probeer hem dan uit die

situatie te krijgen. Als hij

los loopt probeer hem dan zo snel mo-

gelijk bij u te roepen. De meest honden

zullen overigens proberen te vluchten. 

Dit in tegenstelling tot wat vaak gedacht

wordt. Als uw hond de pestkop is dan

roept u hem natuurlijk vanzelfsprekend

ook terug. En u voorkomt in de toe-

komst dat het niet meer gebeurt.

Mochten er duidelijke incidenten zijn in

de vorm van openlijke agressie beperk

dan het spel met een hond die hij kent

en waar hij vertrouwd mee is. 

Houd er rekening mee dat niet iedere

hond het goed doet in iedere sociale

omgeving. Sommige honden voelen

zich een stuk prettiger tijdens een rus-

tige wandeling dan wanneer ze zich

staande moeten houden in een stress-

volle sociale omgeving met andere 

honden. Niet alle honden vinden spel

met soortgenoten leuk en zeker niet als

dit spel opgedrongen wordt. Vermijd si-

tuaties waarin dit laatste gebeurt. Laat

uw hond zelf een kameraadje kiezen

waar hij zich bij op zijn gemak voelt. En

misschien voelt hij zich nog veel beter

als hij helemaal met rust gelaten wordt.

Wij hanteren bovenstaande gedragsre-

gels ook in ons pension. Zo kunnen we

veiligheid en comfort bieden aan uw

huisdier. Dit geldt voor alle honden, jong

of oud, klein of groot.

Speeltijd

Joep Voogt

HTC De Wolf, Tilburg
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vietiten, scholen, kerken en (para-)medische zorg binnen de wijk. Indien u denkt ook in aanmerking te komen voor opname in de Blaakwijzer
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plaatsen en onder welke rubriek.

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. : i. bischoff bc.de.blaak@gmail.com 4686279

kindervakantiewerk de blaak secr. : j. willemse peelland 2, riel info@kvwdeblaak.nl

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

koor “calliope” : o. hellings    olga@ho-net.nl   06-50558439

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

toneelvereniging “kabaal” : info@toneelverenigingkabaal.nl

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

dahlia- en volkstuinvereniging “flora” : florasecr@gmail.com

comite behoud waardevol blaakgebied : r. van doorn weteringlaan 124 4671265

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

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
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Uw E-bike specialist voor de Blaak!
VAN OIRSCHOT + VAN GINHOVEN RIEL

ZONDAG 25 APRIL  
E-BIKE OPSTAPDAG!

(Mits niet toegelaten ivm Covid)

MAAK NU EEN AFSPRAAK VOOR EEN TESTRIT!
EN FIETS DE ZOMER IN!

GIANT EAS-1 VANAF 1699,-
KRACHTIGE VOORWIELMOTOR

KALKHOFF AGGATU 3.B 
BOSCH ACTIVE LINE+  2799,-

GAZELLE PARIS 
BOSCH ACTIVE 1999,- 

GAZELLE ULTIMATE 
BOSCH ACTIVE LINE+ 500W  3299,-  

RIESE MULLER , DE ALLESKUNNER  
IS MET FLYER 1 VAN ONZE ONZE TOPMERKEN!

STROMER ST1 HIGHSPEED-BIKE 45KM/H.   
DE NUMMER 1 FORENSEN-FIETS V.A. 3999.- 
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