Wijkblad
De Blaak

Koningsdag versier-de-fietstocht in de Blaak (Coronaproof)
2021 zeer geslaagd.

Een last minute idee werd snel uitgewerkt. Wijkraad stemde in, dus
vlug een draaiboek maken. Veel mensen wilden me helpen door bijv.
een website te maken, bericht op facebook zetten en stempelpost te
zijn. Ook sponsor Jumbo Amer zei meteen ja.
Mijn doel is geslaagd: Samen bezig zijn en dat Koningsdag een
feestelijke en gezellige dag in onze wijk zou zijn en dat ook nog coronaproof.
We zagen zoveel blije, trotse, vrolijke gezichten en mooi versierde
fietsen. De jury stond voor een moeilijke keuze, maar zijn eruit gekomen. Hieronder zie je de prijswinnaars. Wanneer je je herkent? Stuur
een mail naar hannydekort@gmail.com met je naam etc. dan neem
ik z.s.m. contact met je op.
Bedankt dat jullie met zovelen meededen. Groet Hanny de Kort.
Eerste prijs mooiste fiets

eerste prijs spectaculairste fiets

tweede prijs zelf-meeversierde fetsen
eerste prijs zelf-meeversierde fietsen

tweede prijs spectaculairste fiets

tweede prijs mooiste fiets
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Leuk Nieuws: verandering in de praktijk
Na meer dan dertig jaar praktijkhouder te zijn geweest, kan ik
met veel plezier melden dat onze dochter Floor met ingang van
1 mei de praktijk als zelfstandig ondernemer (niet zorgverlener)
heeft overgenomen. Dit geeft mij de kans om als fysio- en manueel therapeut de komende tijd op een prettige wijze door te
blijven werken binnen de praktijk, waarbij Floor vanaf nu de organisatie op zich neemt.
We hebben er alle vertrouwen in dat Floor, samen met het team
en met mij, de praktijk op een professionele en creatieve wijze
zal voortzetten. Uiteraard kunt u bij ons terecht zoals u dat gewend bent.
Peter en Floor Ohler
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Adverteren
Ga voor de tarieven en aanmelden
naar www.deblaak.nl onder tabblad
adverteren. Voor vragen kunt u mailen naar advertentie@deblaak.nl of
bellen naar 013-4634819.

DE FIETSENZAAK VOOR DE BLAAK!
• Gratis ophalen en thuis bezorgen
 VANUWÛETS
• 2UIMEKEUSNIEUWEENGEBRUIKTEÛETSEN
in onze showroom van 500m2
• Cortina, Flyer, Gazelle, Giant, Idworx,
Merida, MTB-Cycletech, Kalkhoff, Riesse
& MȨller, Stevens en Stromer
• Gratis parkeren voor de deur
• -EETSYSTEEMVOORDEJUISTEÛETSAFSTELLING
• Professionele werkplaats
• Mogelijkheid tot proefrijden
• Gespecialiseerd in E-bikes
en speed pedelecs

Kerkstraat 15 | 5133 AJ Riel | T. 013 - 518 1207 | THUISINFIETSEN.NL
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Volg ons:

boom-banken in de blaak en de keistoep
Ko Schaaders

!
!
!
!

Maandag 12 april werden er in "De
Blaak" en natuurgebied "De Keistoep"
20 boom-banken geplaatst.
Een goede zaak, zeker voor senioren
die regelmatig een flinke wandeling
maken in onze mooie omgeving.
In "De Keistoep" was geen mogelijkheid
om ergens te gaan zitten. Met het verspreid plaatsen van deze banken is het
'zitprobleem' in "De Blaak" en "De Keistoep" dankzij de royale medewerking
van de Gemeente opgelost.
De voorgeschiedenis: toen ikzelf constateerde dat je in "De Keistoep" nergens kon uitrusten, was één e-mail naar
Diny Maas van de gemeente, verantwoordelijk voor "De Blaak", met de
vraag voor banken voldoende om de
zaak in gang te zetten. Nog die middag
belde Leon van Haaren, kwaliteitsmedewerker van de Gemeente met het bericht: "ik heb acht (boom) banken”.
Achteraf werden het 20 boom-banken.
Afgaande op acht banken zijn Sjef Jansen en ik de voorgestelde plaatsen
gaan bekijken. De overige plaatsen
samen met Leon van Haaren.
Het project was een leuk en vlot traject
tussen de aanvrager en Gemeente.

!

Uw huis verbouwen?!!

VLAKBIJ DE BLAAK!
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Bestuurslid Peter van der Bijl
van wijkraad De Blaak aan het woord
gewijzigde verkeersstromen te maken
zouden krijgen. Een deel van de plannen draait immers immers om het verkeersluw maken van de Tilburgse
binnenstad. De Ringbaan West zou gereduceerd worden tot twee rijbanen en
verkeer zou onder andere via de Baroniebaan worden omgeleid. Dit leidt volgens de wijkraad en veel bewoners tot
een ongewenste toename van het verkeer over die weg. De wijkraad heeft
hiertegen bezwaar gemaakt bij de gemeente. Ook andere wijkraden en bewoners hebben zich kritisch opgesteld.
Er worden nog online informatieavonden georganiseerd voor de wijkraden en
voor de wijkbewoners die zich hiervoor
hebben aangemeld. Daarna kunnen de
wijkraden en/of wijkbewoners bepalen
welke vervolgstappen er genomen moeten worden. U kunt daar meer over
lezen op onze website: www.wijkraaddeblaak.nl/baroniebaan.
Beste Blaakbewoners,
Ik wil u graag op de hoogte brengen
van enkele voor de wijk belangrijke
ontwikkelingen.
De Mobiliteitsaanpak 2040 van de gemeente Tilburg heeft geleid tot vragen
en opmerkingen binnen verschillende
wijken die daardoor in de toekomst met

De gemeente heeft een deel van de
voorstellen van Blaakbewoners voor de
(her)inrichting van de openbare ruimte
in het Meerjarenprogramma (MJP)
openbare ruimte 2021-2024 (voor grootschalig onderhoud) opgenomen. U kunt
daar meer over lezen op www.wijkraaddeblaak.nl/MJP

Het gaat onder andere om:
• het fietsmanifest De Blaak;
• het voorstel voor een verlichting van
de parkeeroverlast in diverse smalle
straten en verfraaiing daarvan door
herinrichting;
• het herinrichten en herbestraten van
het woonerf Vlettevaart;
• het nemen van maatregelen om de
verkeersveiligheid rondom de
scholen te vergroten.
Aan de Hammerbeek wordt de huisvesting van daklozen in een huurwoning
voorbereid. Dit heeft geleid tot onrust
onder bewoners. De begeleidende organisatie Springplank en TBV Wonen
zullen in samenwerking met de gemeente Tilburg hierover uitleg geven
aan de bewoners.
Een delegatie van de wijkraad en de
buurtpreventie heeft een bezoek gebracht aan de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dr. Hub van
Doorneweg. De huisvesting en voorzieningen hebben, voor zover deze al gerealiseerd zijn, een positieve indruk
achtergelaten. Er zijn afspraken gemaakt over wederzijdse aanspreekpunten en over een toekomstige

Esther de Beer Coaching
Levenscoach
Loopbaanbegeleider
Studiekeuzeadviseur

info@estherdebeercoaching.nl
www.estherdebeercoaching.nl
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kennismaking met bewoners. U kunt
daar meer over lezen op www.wijkraaddeblaak.nl/arbeidsmigranten.
Het is helaas nog steeds niet mogelijk
om openbare bijeenkomsten te organiseren. Maar voor de kinderen uit de
buurt zijn er verschillende zoektochten
geweest, en met Koningsdag is een
fietstocht door de wijk georganiseerd.
Het was heel gezellig, ook al moest het
allemaal met kleine groepjes. Als deze
coronakwelling achter de rug is (en het
einde lijkt nu wel in zicht) wil de wijkraad
weer gelegenheid geven om onder andere straatfeesten te organiseren met financiële ondersteuning. In een volgend
wijkblad en via social media wordt u
daarover nog geïnformeerd.

Gezocht:
beheerders voor jaarlijke kerststal
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het beheer van de kerststal die jaarlijks in de wijk staat op zich te nemen. Momenteel wordt er bekeken of in de wijk
wel behoefte is aan zo'n kerststal, en of de kosten van het beheer nog in verhouding zijn, maar als dat zo is dan zullen we vrijwilligers moeten hebben die de stal
willen opzetten en beheren. Vorig jaar is dat vanwege de coronamaatregelen niet
gebeurd, maar we gaan er inmiddels vanuit dat aankomende winter de grootste
obstakels wel zijn opgelost.
Als u interesse heeft mee te helpen met het beheren van de kerststal, neem dan
contact op met de wijkraad via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij
bereikbaar via ons e-mailadres secretariaat@wijkraaddeblaak.nl
Tot zover het nieuws en ik wens u al
vast een warm begin van de zomer toe.

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

013 572 1822
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk.

www.moniquevanhoutum.nl
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GEMEENTENIEUWS
Oog voor de Blaak
ĞƚĞƌƌĂƐƐĞŶĞŶĚĞǁŝŶŬĞůƐǌŝũŶǁĞĞƌŽƉĞŶ͕ŝŶĚĞƐƚĂĚŝƐŚĞƚŐĞǌĞůůŝŐĚƌƵŬŵĂĂƌŐĞůƵŬŬŝŐŶŝĞƚƚĞ
vol op de terrassen. Ook is de avondklok ingetrokken, en staan we in de rij voor winkels die weer
ŽƉĞŶŵŽŐĞŶ͘,ĞƚŝƐĞĞŶǌĞŐĞŶǀŽŽƌŽŶǌĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ͕ŐƌŽŽƚĞŶŬůĞŝŶ͕ĚĂƚǁĞǀŽŽƌǌŝĐŚƟŐǁĞĞƌ
ƚĞƌƵŐŐĂĂŶŶĂĂƌ͚ŶŽƌŵĂĂů͛͘
dĞŐĞůŝũŬůŽƉĞŶĚĞŽƉŶĂŵĞƐŝŶǌŝĞŬĞŶŚƵŝǌĞŶŶŽŐƐƚĞĞĚƐŽƉ͕ĞŶŬƌĞĞŐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽŶƐĞŝŐĞŶdĚĞ
ƌŽŽƐƚĞƌƐǀŽŽƌĚĞŵĞŝǀĂŬĂŶƟĞŵĂĂƌŵĞƚŵŽĞŝƚĞĚŝĐŚƚ͘sĞĞůǀĞƌƉůĞĞŐŬƵŶĚŝŐĞŶǌŝũŶŶĂŵĞůŝũŬǌŝĞŬŽĨ
ĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶŚƵŶ>ĂƟũŶ͘>ĂƚĞŶǁĞĚƵƐƐĂŵĞŶŚŽƉĞŶĚĂƚĚĞĚĞƌĚĞŐŽůĨƐŶĞůĂĨǌǁĂŬƚ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐ
ǁŽƌĚƚĞƌǀŽůŽƉŐĞǀĂĐĐŝŶĞĞƌĚ͘/ŬǀŝĞƌĚĞůĂĂƚƐƚŵĞƚŵŝũŶŵŽĞĚĞƌĚĂƚǌŝũŚĂĂƌĞĞƌƐƚĞƉƌŝŬŬƌĞĞŐ͘
,ŽƉĞůŝũŬďĞŶŝŬďŝŶŶĞŶŬŽƌƚŽŽŬǌĞůĨĂĂŶĚĞďĞƵƌƚ͘
EŽŐĞǀĞŶƐƚĞƌŬǌŝũŶƐĂŵĞŶ͕ǌŽĚĂƚǁĞƐƚƌĂŬƐǀŽůƵŝƚŬƵŶŶĞŶŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĚĞǌŽŵĞƌĞŶĞůŬĂĂƌǁĞĞƌŽƉ
ĂůůĞƌůĞŝŵĂŶŝĞƌĞŶŬƵŶŶĞŶŽŶƚŵŽĞƚĞŶŝŶĞůĂĂŬ͘
tĂŶƚŵĞƚŚĞƚŵŽŽŝĞǁĞĞƌŽƉŬŽŵƐƚ;ĚĂƚǌĂůƚŽĐŚĞŝŶĚĞůŝũŬǁĞůĞĞŶŬĞĞƌ͍Ϳ͕ŬƵŶŶĞŶǁĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
ŵĞƚĚĞũŽŶŐƐƚĞŶƵŝƚĚĞǁŝũŬƐƚƌĂŬƐŶĂĂƌŚĞƚdĞƌĞǀĞůĚũĞ͘ŶŐĞůĂƌŝĞƐƐĞŶ͕^ĂƌĂŝtĞŶĚĞůĞŶŶƚŽŝŶĞǀĂŶĚĞŶĞĞŵƚůŝĞƚĞŶŽŶƐǁĞƚĞŶĚĂƚǌĞĚŝƚǀĞůĚũĞ
ŐƌĂĂŐǁŝůůĞŶĂĂŶƉĂƐƐĞŶ͘ƌǌŝũŶŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶǀĞƌǌĂŵĞůĚĞŶŽŽŬĚĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞďƵƵƌƚǁĂƐĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ͘KŶůĂŶŐƐƐƚĞůĚĞĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞďƵĚŐĞƚďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͘ĞŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞƌƐ͕ĚĞďƵƵƌƚĞŶǁŝũŐĂĂŶƐĂŵĞŶ;ĐƌĞĂƟĞǀĞͿŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶďĞĚĞŶŬĞŶŽŵĞƌĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐŵƵůƟĨƵŶĐƟŽŶĞĞůƐƉŽƌƚǀĞůĚǀĂŶƚĞŵĂŬĞŶ͘
tĞůůŝĐŚƚŝƐŚĞƚŽŽŬĞĞŶŝĚĞĞŽŵĂůǀĂƐƚŶĂƚĞĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞŶĂĂŵǀŽŽƌŚĞƚǀĞůĚũĞĂůƐŚĞƚƐƚƌĂŬƐŬůĂĂƌŝƐ͘>ĂĂƚŚĞƚŽŶƐǁĞƚĞŶĂůƐũĞĞĞŶŐŽĞĚ
ŝĚĞĞŚĞďƚ͊
ŝŶŶĞŶŬŽƌƚŐĂĂŶǁĞŽŽŬĂĂŶĚĞƐůĂŐŵĞƚĚĞ'ƌĞĞŶĞĂůĞůĂĂŬ͘^ĂŵĞŶŵĞƚĚĞŶĞƌŐŝĞŽƂƉĞƌĂƟĞĞůĂĂŬǁŝůůĞŶǁĞŽŶǌĞǁŝũŬǀĞƌĚĞƌǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞŶ͘tĞƐůƵŝƚĞŶĚĂĂƌŽŵĞĞŶ'ƌĞĞŶĞĂůĂĨ͕ǁĂĂƌŝŶǁĞǀĂƐƚůĞŐŐĞŶǁĂƚǁĞĚĞŬŽŵĞŶĚĞĚƌŝĞũĂĂƌ;ϮϬϮϭͲϮϬϮϰͿŐĂĂŶĚŽĞŶĞŶŵĞƚǁĞůŬĚŽĞů͘>ĂƚĞƌĚŝƚ
ũĂĂƌǀŽůŐƚĞĞŶǁŝũŬƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ͕ǌŽĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶǁĞĞƚǁĂƚǁĞƉƌĞĐŝĞƐŐĂĂŶĚŽĞŶ͘
ŶĚĂŶŝƐĞƌŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŶǌĞǁŝũŬĂŐĞŶĚĂ͕ĚŝĞǁĞƐĂŵĞŶŚĞďďĞŶŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘KŽŬĚĂĂƌŵŽĞƚŐĂƌĞŶŽƉĚĞŬůŽƐŬŽŵĞŶ͘ƵƐ͗ŽƉŶĂĂƌŶŽƌŵĂĂů͕ĞŶŽƉŶĂĂƌ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶĂĂŶĞĞŶŶŽŐŵŽŽŝĞƌĞǁŝũŬ͊/ŬŚŽŽƉũƵůůŝĞƐŶĞůƚĞǌŝĞŶ͘
DĂƌĐĞůůĞ,ĞŶĚƌŝĐŬǆ͕ǁŝũŬǁĞƚŚŽƵĚĞƌdŝůďƵƌŐͲtĞƐƚ

Doe mee met NK Tegelwippen
dŝůďƵƌŐĚŽĞƚŵĞĞĂĂŶŚĞƚE<dĞŐĞůǁŝƉƉĞŶĞŶŐĂĂƚĚĞƐƚƌŝũĚĂĂŶŵĞƚ
ƌĞĚĂ͘/ŶǁĞůŬĞƐƚĂĚǁŽƌĚĞŶĚĞŵĞĞƐƚĞƚĞŐĞůƐƵŝƚǀŽŽƌͲĞŶĂĐŚƚĞƌƚƵŝŶĞŶ
gewipt en vervangen door groen? Meer groen zorgt gelijk voor een
ĮũŶĞƌĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͕ǁĞƌŬƚǀĞƌŬŽĞůĞŶĚĞŶůĂĂƚƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌďĞƚĞƌǁĞŐǌĂŬͲ
ŬĞŶŝŶĚĞďŽĚĞŵ͘
ŽŽƌƚĞŐĞůƐƚĞǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌŐƌŽĞŶ͕ŵĂŬĞŶǁĞdŝůďƵƌŐƐĂŵĞŶĞĞŶƐƚƵŬũĞŐƌŽĞŶĞƌ͘'ŽĞĚǀŽŽƌŚĞƚŵŝůŝĞƵ͕ŵĂĂƌǁĞǁŝůůĞŶŽŽŬŐĞǁŽŽŶǁŝŶŶĞŶ
ǀĂŶƌĞĚĂ͘ŽĞƚƵŵĞĞ͍tŝƉĚĂŶǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƚĞŐĞůƐƵŝƚƵǁƚƵŝŶĞŶ
ǌĞƚĞƌĞĞŶŵŽŽŝĞƉůĂŶƚǀŽŽƌƚĞƌƵŐ͘sĞƌŐĞĞƚŶŝĞƚŽƉŶŬͲƚĞŐĞůǁŝƉƉĞŶ͘Ŷů
ĚŽŽƌƚĞŐĞǀĞŶŚŽĞǀĞĞůƚĞŐĞůƐƵŚĞĞŌŐĞǁŝƉƚ͘ŝƚŬĂŶƚŽƚϯϬƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ϮϬϮϭ͘ĞŐĞǁŝƉƚĞƚĞŐĞůƐŬƵŶƚƵŐƌĂƟƐŝŶůĞǀĞƌĞŶďŝũŵŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚůďŝŽŶ͘

Aanvragen Lintjesregen 2022 mogelijk tot 1 juli
DĞŶƐĞŶŵĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌĞǀĞƌĚŝĞŶƐƚĞŶǀŽŽƌĚĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐŬƵŶŶĞŶŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐŬŽŵĞŶǀŽŽƌĞĞŶ
ŬŽŶŝŶŬůŝũŬĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚŝŶŐ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŬĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌǀŽŽƌĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞďůŝũŬǀĂŶǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐ͘
sĞƌǌŽĞŬĞŶǀŽŽƌĚĞ>ŝŶƚũĞƐƌĞŐĞŶǀĂŶϮϬϮϮŵŽĞƚĞŶϭũƵůŝϮϬϮϭďŝũĚĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌǌŝũŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͘
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉǁǁǁ͘ůŝŶƚũĞƐ͘ŶůŽĨǀŝĂŬĂďŝŶĞƚΛƟůďƵƌŐ͘Ŷů͘

CONTACT
Uw contactpersoon bij de gemeente is:
Diny Maas:ĚŝŶǇ͘ŵĂĂƐΛƟůďƵƌŐ͘ŶůͬϬϲϭϱϰϳϵϯϵϰ
Joris Ketelaars:ũŽƌŝƐ͘ŬĞƚĞůĂĂƌƐΛƟůďƵƌŐ͘Ŷů
Algemene klachten of meldingen: ǀŝĂϭϰϬϭϯŽĨĚĞŐƌĂƟƐ&ŝǆŝĂƉƉ͘

sŽůŐΛŐĞŵĞĞŶƚĞƟůďƵƌŐ

De Blaak-fietstochten en de koffieochtenden op dinsdag
Als gevolg van de coronapandemie is
het helaas nog steeds niet mogelijk om
activiteiten te organiseren. Geleidelijk
worden de beperkende maatregelen
versoepeld, maar die geven nog geen
ruimte om de dinsdagse koffieochtend
en de maandelijkse fietstochten te organiseren.
Landelijk zijn inmiddels veel senioren
gevaccineerd. Dit geeft hoop op versoepeling van de beperkende maatregelen
in de komende zomer.

Zodra dit het geval is en de situatie laat
dit toe, dan zal op de dinsdagochtenden
het wekelijkse koffie-uurtje voor de senioren en de maandelijkse fiets-/wandeltochten weer worden hervat.
Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit
aan de senioren in onze wijk bekend
gemaakt via de aan ons bekende emailadressen en via het Wijkklad.
WvZ/KS

Vraagblaakje

Beste lezers,

Hallo,
Ik ben Imke, 19 jaar en woon in de
Blaak. Momenteel zit ik in mijn examenperiode maar hierna heb ik veel
vrije tijd (na 2 juni). Ik ben dan ook op
zoek naar een leuk oppas adresje
waar ik 1 of meerdere dagen in de
week overdag kan oppassen! Ik pas
al vanaf mijn 13e op, en vind het heel
leuk om te doen! Als u interesse heeft,
kunt u me een appje sturen of mij
even bellen via 0627278238.

Sinds 2014 heb ik zonder onderbreken bijdragen geleverd aan jullie wijkblad. Ik
heb dat altijd met veel plezier en toewijding gedaan. Maar na zo’n 70 artikelen
over honden en hun gedrag heb ik besloten om hiermee te stoppen. Niet dat mijn
inspiratie op is maar ik wil niet in herhalingen gaan vallen. Ik hoop dat u met net
zoveel plezier mijn artikelen hebt gelezen als ik er plezier aan gehad heb met het
schrijven ervan.
Wilt u op de hoogte blijven, blijf dan onze facebookpagina volgen, want we gaan
natuurlijk wel door met ons trainingscentrum en hondenpension. U blijft altijd welkom voor een puppycursus, agility of een heropvoedingscursus voor uw hond.
Ik wens u veel plezier toe met uw hond, nu en voor de toekomst.
Joep Voogt
Hondentrainingscentrum de Wolf

Groetjes,
Imke Heyligers

Glazenwasser,
Voor binnen en buiten
Dakgoten legen, zonnepanelen en
houtwerk reinigen
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
tel: 0624136243
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obs de Blaak
Afscheid Juf Tilly
Op vrijdag 16 april namen wij op school
afscheid van juf Tilly. Tilly is jarenlang
aan onze school verbonden geweest.
Eerst als moeder en daarna heeft ze
met heel veel kinderen, individueel of in

groepjes gewerkt. Tilly hielp de kinderen
bij het lezen, het rekenen, met uitdagende opdrachten of met ander werk en
altijd met een bijna onbegrensd enthousiasme. Elk kind heeft het altijd fijn gevonden om samen met juf Tilly te
mogen werken.
Haar laatste jaar is toch wat vreemd geweest, vanwege de corona. Tilly is blijven doorgaan met het begeleiden van
onze kinderen, maar nu wel via Teams,
op de computer en de laptop. We weten
inmiddels allemaal hoe lastig dat soms
kan zijn, het communiceren via een
webcam, maar ook daar draaide Tilly
haar hand niet voor om: met dezelfde
passie en gedrevenheid werden kinderen vooruit geholpen en het was heerlijk
voor ons om te zien hoezeer de kinderen en Tilly daarvan genoten.
Bij Tilly stond het kind altijd voorop, wat
de leerling nodig had, daarvoor ging zij
voor de volle honderd procent. Zijzelf
zou zeggen dat dat niet meer dan normaal is, maar Tilly was altijd en voor iedereen (ook voor haar collega’s) bereid
dat extra stapje te zetten, zodat een

De Blaak
PASFOTOSERVICE
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Primera De Blaak
Amer 7 5032 AZ Tilburg 013- 468 94 33
blz 8

ander weer verder kon.
Het was dan ook best vreemd om afscheid te nemen van iemand die door
alle kinderen en collega’s zo enorm
wordt gewaardeerd. Met een tocht langs
de klassen – weliswaar buiten via de
ramen en op afstand – zeiden Tilly en
onze kinderen gedag tegen elkaar. Dat
was hartverwarmend om te zien.
Het afscheid met de collega’s was ook
wat anders dan anders, maar online
hebben we er toch een mooi feestje van
weten te maken!
We zullen haar missen…

Koningsspelen
In de laatste week voor de meivakantie
was het dinsdag tijd voor de Koningsspelen. Dit jaar zagen de spelen er wat
anders uit dan de jaren ervoor. We zijn,
in het oranje verkleed, in onze klassen
sportief bezig geweest met allerlei
leuke, uitdagende, inspannende en
grappige opdrachten.
Maar niet voordat we met elkaar het lied
van de Koningsspelen hebben gezon-

gen en gedanst. Hieronder vindt u een link naar een clip op
YouTube, gemaakt door Sport in Tilburg waarin u kunt zien
dat op veel Tilburgse basisscholen hard geoefend is op deze
dans.
Onze gymdocenten, Mirjam en Roland, verdienen een pluim
voor het organiseren van deze dag…het waren gezellige en
sportieve Koningsspelen

OBS DE BLAAK
K

OBS DE BLAAK
K HEEF
HEEFT
FT EEN NIEUW
W
LOGO, VERNIEUWDE
V
E WEBSITE E
N
LOGO,
EN
N 360 GRADE
EN TOUR!
TOUR!
EEN
GRADEN

De link: https://www.youtube.com/watch?v=JuXTzWf2jwU
Bent u nieuwsgierig g
e orden?
ew
geworden?
Neem dan snel
s
een kijkje op onz
e vernieuwde
vernieuwde w
ebsite!
onze
website!
Vi tueell k
Virtueel
ennis
i maken
mak
ken mett onze
onze school?
school
h l?
kennis
Scan dan onderstaande
erstaande QR ccode
ode v
oo
or een 360 graden tour!
voor

HET
H NIEUWE LOGO
LOGO

LOOPT
VIRTUEEL
L
OOPT U VIR
TUEEL
MET ONS MEE?
EE?

WWW.OBSDEBLAAK.NL
WW
WW.OBSDEBL
LAAK.NL

Lessen:
Gitaar, basgitaar, ukelele, piano, keyboard

%26&+5$1'


+.
*2,
5/(

Jan Frederik Vlekkeweg 10/06
Bedrijventerrein Het Laar

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

Afspraak maken?
? Eerst
E
even bellen
n!

o
omputer
rs

Weteringlaan 124
5032 XT Tilburg
www.ozet.nl
info@ozet.nl
013 467 12 65
06 50 601 127
Facebook.com/ozetCS
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WIJ KUNNEN
HET VASTGOED
MET ELKAAR
VINDEN
DATEN?
BOEK NU UW
GRATIS WAARDEBEPALING
Bij Jurgens & van Bemmelen leeft de passie voor alles
wat met vastgoed te maken heeft. Bent u voornemens
om uw woning te verkopen of geïnteresseerd in wat
uw woning in de huidige markt waard is? Wij komen
graag bij u langs voor een geheel gratis en vrijblijvende
waardebepaling. Neem direct contact met ons op voor
het inplannen van een afspraak.

Havendijk 69 | 5017 AL Tilburg | 013 303 22 27
info@jurgens-vanbemmelen.nl | www.jurgens-vanbemmelen.nl

Beste mensen,
Helaas moeten we ook dit jaar veel tennisliefhebbers teleurstellen.
Het 25e Open Toernooi T.C. De Blaak
kan evenals vorig jaar niet doorgaan.
De reden is duidelijk: COVID.
Het is even slikken, maar snel de blik
vooruit!
Zet allen week 27 van 2022 in de

agenda, want dan gaan we een fantastisch jubileumtoernooi neerzetten. Niet
alleen voor de spelers zelf, maar zeker
ook de toeschouwers mogen niet ontbreken. Het is nog ver weg, we zullen je
er aan helpen herinneren.
Voor nu een hele fijne zomer gewenst
en ondanks het ontbreken van het Open

Toernooi zien we je graag op ons mooie
tennispark.
Sportieve groet van
Open Toernooi Commissie T.C. De
Blaak

Street Meet in de Reest
In deze corona tijd zien we dat het
steeds lastiger is om in de wijk en
zelfs in de straat contacten te onder
houden. De leuke uitjes en samen
komsten worden afgezegd.
Ook de straat bbq’s worden niet ge
pland, met grote groepen bij elkaar
komen is nog geen goed idee.
Vanuit de wijkraad zijn we gaan
brainstormen wat we wel kunnen,
want we willen elkaar blijven zien en
ontmoeten.
Heel voorzichtig hebben we een eerste
aanzet gedaan met ‘Street Meet’, een
initiatief in je eigen straat, dit keer geen
online meeting maar elkaar echt zien en
spreken.
Op zondag 25 april hebben we in het
eerste gedeelte van de Reest een koffie
ochtend op straat georganiseerd. Corona proof, op afstand, met elkaar koffie
drinken.
Iedereen was welkom, wel hebben we
alleen het eerste gedeelte Reest uitgenodigd zodat de groep beperkt bleef.
De koffie ochtend was zeer geslaagd,

het begon al bij een lief gebaar vanuit
bewoners, spontaan boden ze aan om
appelflappen te bakken voor bij de koffie.
We spraken elkaar een keertje echt,
ook buren die je normaal alleen gedag
zegt. Reacties vanuit de buren waren
zeer positief.
Ons doel vanuit deze ‘Street Meet’ is
dat in meerdere straten in de Blaak
deze ontmoetingen worden georganiseerd. Het idee en uitvoering is simpel;

Nodig je buren uit, zet een pot koffie
buiten op straat en spreek elkaar! Wil je
graag een Street Meet organiseren en
heb je nog vragen of hulp nodig neem
dan contact met ons op via email:
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl. We
helpen je graag op weg.
Groeten vanuit de werkgroep ‘Street
Meet’
Anika Vermeer, Nelly van der Bijl en
Eefje van Eijck

Thuiszorg
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
ĐƵůƚƵƵƌ͕ƐĂŵĞŶŵĞƚ,Ğƚ>ĂĂƌďůŝũŌƵ
langer zelfstandig.
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook
thuiszorg en dagbesteding biedt?

Kijk op de nieuwe website

www.hetlaar.nl

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŬŝũŬŽƉĚĞŶŝĞƵǁĞǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ŚĞƚůĂĂƌ͘ŶůŽĨďĞůŵĞƚϬϭϯͲϰϲϱϳϳϬϬ
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Broedseizoen volop in gang
Jill Timmermans
Inmiddels is het broedseizoen volop
in gang en zullen er weer volop jonge
eenden, waterhoentjes, meerkoetjes,
ganzen, kreeftjes en al het andere
moois te bewonderen zijn in en
rondom onze vele vijvers.
Helaas betekent dit ook dat er weer veel
(verkeers)slachtoffers gaan vallen. De
nieuwe ouders gaan met hun kroost op
zoek naar water en ze leren hoe ze zelfstandig kunnen overleven. Hierbij wordt
er vaak via de rijbaan overgestoken en
het valt op dat de meeste weggebruikers gelukkig wel afremmen voor eenden en ganzen, maar waterhoentjes en
meerkoeten vaak worden aangezien
voor zwarte vogels en men er, denk ik,
vanuit gaat dat deze weg zullen vliegen
als zij er met hun voertuig aankomen.
Ondanks het feit dat ze uitstekende vliegers zijn, hebben ze echter een vrij
lange aanloop nodig en kunnen dus niet
op tijd uw voertuig ontwijken. Van de
jonge dieren is het vanzelfsprekend dat
zij nog helemaal niet kunnen vliegen en
alleen lopend de weg over kunnen steken. Ook kunnen zij juist uit angst verstijven.

Calandhof 4
5025 DP Tilburg

Omdat we hopelijk ook onze gevederde
buurtbewoners het geluk en wonder van
gezinsuitbreiding gunnen, de zeer dringende vraag om uw rijgedrag en snelheid aan te passen en extra alert te zijn
op de weg. Ik snap dat u soms haast
kan hebben, dat een stukje over het
grasveld rijden net iets korter is, u een
baaldag heeft of er simpelweg gewoon
even niet met uw hoofd bij bent, maar ik
hoop dat iedereen het met mij eens is
dat een heel (dieren)leven meer waard
is dan uw 5 seconden. Helaas is het
niet altijd te voorkomen als ze bijvoorbeeld plots oversteken vanachter een
geparkeerde auto, maar over het algemeen zijn de oversteekplekken die ze
gebruiken vrij breed en overzichtelijk en
kan uw extra aandacht en vooral ook
het aanpassen van uw snelheid het verschil maken tussen leven en dood.
Houdt in ieder geval alstublieft in gedachten dat het niet vanzelfsprekend is
dat ze weg lopen of weg vliegen en
geeft ze de tijd om over te kunnen steken of in ieder geval uit de gevarenzone
te kunnen komen. Zowel de nieuwe gezinnetjes als de eenlingen.

De maximum snelheid in onze hele wijk
is 30 km per uur, maar vooral op de
lanen wordt dit maar zelden gerespecteerd. Terwijl juist aan de lanen de oversteekplaatsen tussen de vijvers liggen.
Bij de beruchte bocht op de Beeklaan,
de oversteek van het fietspad waar de
Berkelvijver en de Reggevijver tegenover elkaar liggen, wordt er tijdens de
lente helaas meerdere keren per maand
een waterhoentje aangereden. De ouders zijn dan wederom een kuikentje
kwijt of de kuikentjes zitten aan de kant
hulpeloos op moeder of vader te wachten die niet meer komt. En waarom? Dit
heeft niks met natuur te maken. Ook op
natuurlijke wijze sterven er helaas veel
dieren en dit is hartbrekend maar heeft
een functie. Verkeersslachtoffers hebben echter niks met de natuur te
maken. Dit is menselijke haast, stress,
onoplettendheid en dat maakt het nog
meer hartverscheurend. Het kost een
leven en veroorzaakt ontzettend veel
leed. Eerder genoemde dieren kennen
een rouwproces en beseffen hun verlies. De opvatting dat deze dieren geen
pijn of angst voelen is achterhaald, dat

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl
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zou niet meer als excuus gebruikt moeten worden. Tevens hoop ik op uw besef
dat er in onze vele grasvelden veel
kleine, jonge dieren verstopt zitten te
broeden of straks aan het schuilen, rusten of aan eten zijn. Dit is hun 'thuis',
geen rijweg, shortcut of parkeerplaats.
Ga even u zelf na en hoe beangstigend
het zou zijn als er ineens een vrachtwagen uw tuin of huis in rijdt terwijl u niets
vermoedend aan uw ontbijt zit of op de
bank aan het relaxen bent, ver weg van
enig gevaar.
Zoals eerder beschreven kan het ook
onwetendheid zijn en gaat de weggebruiker er bij de waterhoentjes en meerkoeten vanuit dat het zwarte vogels zijn
die weg vliegen. Daarom hoop ik met
heel mijn hart dat dit bericht er voor
zorgt dat er de eerstvolgende keer een
lampje bij u gaat branden en u zich
deze oproep herinnert. Vanzelf weg vliegen is niet vanzelfsprekend, dus houdt
dit in gedachten. Ook scheelt het enorm
of u op het laatste moment af moet remmen terwijl u 30 km/u rijdt of 50km/u. En
ter hoogte van de locaties waar aan
beide kanten van de weg vijvers liggen,
zou u wellicht zelfs bij voorbaat al uw
snelheid wat aan kunnen passen. Op
die manier geeft u hen een eerlijke
kans. Het kost u helemaal niks, hooguit
enkele luttele seconden en het levert
zoveel op. Voor mens en dier.
Ook uw hond niet langs de vijverkant
laten snuffelen, zwemmen of zelfs loslaten helpt mee. Niemand kan het de
hond kwalijk nemen dat hij nieuwsgierig

is naar de nestjes, de eieren of de
eendjes. Dat is normaal gedrag. De eigenaren echter zouden wel beter moeten weten. Hoe goed uw hond ook
luistert en hoe lief hij/zij ook is voor andere dieren. Het is een natuurlijk instinct.
Uw hond is binnen een paar seconden
hopelijk weer door gelopen naar zijn
volgende snuffelplekje, maar de eitjes
vallen in het water, het nest kan voorgoed leeg blijven en er voor zorgen dat
tientallen levens nooit tot stand zullen
komen.
Eenzelfde geldt voor de eenden brood
voeren. Iedereen, waaronder de schrijfster van dit bericht, snapt dat dit leuk is
om te doen met (klein)kinderen en hoe
mooi is het dat je de dieren dan ook nog
lekker verwend. Echter verwent u de
dieren allerminst. Hun verteringsstelsel
is niet ingericht op brood. Dit is geen
mening van iemand, dit is wetenschappelijk bewezen en ook al meerdere
keren op het nieuws geweest of beschreven in de krant of social media.
Gelukkig reageren de meeste mensen
positief en iemand gaf de laatste keer
zelfs ook de tip om dit te delen in ons
wijkblad om zoveel mogelijk mensen te
kunnen bereiken. Toch blijven sommige
mensen dit ook ontkennen met alle gevolgen van dien en ook dit veroorzaakt
wederom veel dierenleed. Terwijl u de
eenden denkt te helpen zorgt het brood
er voor dat hun verendek niet meer afstotend is, met alle gevolgen van dien
voor een watervogel die dag en nacht
en in iedere weersomstandigheid buiten
leeft. De eenden krijgen minder lucht
door last van de slijmvliezen, brood veroorzaakt lever- en nierproblemen, waaronder verstoppingen of juist diarree en
zelfs hart- en vaatziektes kunnen veroorzaakt worden door brood te geven
aan eenden. Jonge eendjes worden geboren met afwijkingen aan vleugels en
poten en hebben daardoor bij voorbaat
al geen eerlijke kans om te overleven in
de natuur. Afgezien van de verschrikke-

lijke gevolgen die brood voeren voor de
eenden zelf kan hebben, kan het ook
zorgen voor overlast van ratten bij de
vijvers en woningen. Er staan bij de vijvers borden waarop een beroep wordt
gedaan om de eenden niet te veel te
voeren, maar u zal begrijpen dat als 10
mensen denken dat zij niet te veel voeren, het brood wat deze 10 mensen bij
elkaar achter laten en niet door de eenden wordt op gegeten zorgt voor een
mooie buit voor ratten en ander ongedierte. Net zoals u het zelf niet fijn zou
vinden als dit in uw eigen tuin gebeurd,
vinden de mensen die aan de vijvers
wonen het ook niet prettig als dit veroorzaakt wordt door mensen die de eenden
maar brood blijven voeren. Kortom, iedereen snapt hoe leuk het kan zijn om
de eendjes te voeren, maar hopelijk
gaat de gezondheid van de eenden en
hun hele leven vóór uw paar minuten
eigen plezier. Als u toch graag eenden
wilt voeren in de tijden dat zij extra ondersteuning kunnen gebruiken, geef
dan alstublieft speciaal watervogel voer.
Dit is te koop bij vrijwel iedere (online)
dierenwinkel en anders staan er ook alternatieven die u online kan vinden. Dan
hebben zowel u als de dieren er plezier
van en dat is toch waarom we het uiteindelijk zouden willen doen?
Dit artikel is absoluut niet bedoeld om
met vingers te wijzen en ik denk al helemaal niet alle wijsheid in pacht te hebben, maar ik hoop simpelweg dat
mensen zich bewust worden van welke
gevolgen hun gedrag kan hebben, hoe
goedbedoeld ook. Het beste aan onwetendheid is dat het heel eenvoudig opgelost kan worden. Bewust worden van
eigen gedrag kan simpelweg al het verschil maken. Niets meer en niets minder.
En dat is eigenlijk alles wat ik u wil
vragen..geef onze dierlijke medewijk
bewoners een eerlijke kans en laten
we juist met z'n ALLEN genieten van
al het moois wat onze wijk te bieden
heeft.
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KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons

Ook voor niet leden van KBO-Brabant
Is overgaan op alleenstaande AOW
een verstandige keus ?
Als u getrouwd bent en uw partner verhuist naar een zorginstelling ontvangt u
binnen een maand een formulier van de
Sociale Verzekeringsbank, waarop moet
worden aangegeven of u de AOW voor
gehuwden (€ 1228) voor u beiden wilt
omzetten in een alleenstaande AOW (€
833 p.p., dus € 1666 voor u samen).
Beide partners worden dan door de
SVB als gescheiden beschouwd. De
keuze was eenmalig en er was geen
weg terug.(Zie nagekomen bericht.)
Het lijkt voordelig om de gehuwde AOW
dan om te zetten in alleenstaande AOW.
Maar let wel, dit is niet altijd een verstandige keus. De hogere AOW uitkering heeft in ongeveer driekwart van de
gevallen nadelige gevolgen.
Het leidt ondermeer tot een hogere bijdrage aan het CAK voor de zorg in het
verpleeghuis. Verder kan de zorgtoeslag door het hogere inkomen lager uitvallen of geheel vervallen. Denk ook
aan de Ouderdomskorting bij de belastingaangifte en eventuele gevolgen voor
de pensioenuitkering.
Onze Juridische Helpdesk adviseert: zet
nooit zomaar een handtekening, want
de omzetting is niet terug te draaien.
Laat het eerst grondig uitzoeken door
een van onze Wlz-adviseurs, zij zijn
daarin geschoold. Als lid van KBO-Brabant staan zij u (gratis) met raad en
daad bij.
De Juridische Helpdesk van KBO-Brabant geeft deskundig advies bij tal van
onderwerpen, zoals AOW, Pensioen,
WMO, verzekeringen, erfenissen, bu-

renruzies, enz. enz. Meer informatie
hierover kunt u vinden op de voor iedereen toegankelijke website:
kbo-brabant.nl en/of onsmagazine.nl
Bron: ”ONS” (KBO magazine voor senioren) en de brochure “Onsje”
Nagekomen bericht in Nieuwsbrief mei
2021 week 20 van KBO-Brabant.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
meldt op zijn website dat het beleid versoepeld is:
'Bent u gehuwd en woont u ongewild
gescheiden van uw partner? Bijvoorbeeld doordat uw partner in een verpleeghuis woont? Dan heeft u de
mogelijkheid om uw AOW voor gehuwden te veranderen naar een AOW voor
ongehuwden. Dit is de hogere AOW. De
keuze voor de hogere AOW kon eerder
niet teruggedraaid worden. Dat kan nu
wél, omdat wij onze beleidsregels hebben aangepast.
Heeft u uw AOW veranderd? Dan krijgt
u een brief van de SVB.'
WvZ
Informatie bij:
Hans van Roosmalen,
tel. 06 30 97 21 21,
e-mail: kbopenp@gmail.com
Berry Wagener
tel. 06 24 17 32 68
e-mail: kbopenpactiviteiten@gmail.com

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

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
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Activiteiten voor medio juni en later:
•
Plan is om op 22 juli a.s.
(12:30-16:30) een busreis te organiseren naar de Ons Zomerfair in Veldhoven. (Onder voorbehoud van de corona
maatregelen)
•
Ook zijn er plannen om in juni
en juli buiten activiteiten op te starten,
indien de beperkende maatregelen het
toelaten.
•
Alleen de al van 9 t/m 13 augustus 2021 geplande geheel verzorgde busreis naar Ootmarsum is bijna
volgeboekt en als de corona ontwikkelingen het toelaten, gaat deze reis sowieso door.
Belangstellenden, ook niet-leden kunnen zich nog opgeven bij Berry,.

vlindertuin de blaak
In 2020 is het idee ontstaan om een
vlindertuin te maken voor de kinderen
van basisschool De Borne, basisschool
De Blaak en BSO Kinderstad. Het idee
achter de vlindertuin is om de kinderen
van groep 1 t/m groep 8 kennis te laten
maken en te laten zorgen voor de natuur.
We hebben voor deze tuin een mooi
stukje grond gevonden aan de kant van
basisschool De Blaak tussen het voetbalveldje/fietsenstalling en de school.
Inmiddels hebben wij toestemming van
de gemeente gekregen om dit perceel
om te gaan toveren tot vlindertuin. De
kosten voor aanleg van deze tuin
komen voor het grootste gedeelte voor
rekening van de Gemeente Tilburg.
Daarnaast heeft Enexis Netbeheer in
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een bijdrage toegezegd. Ook levert de wijkraad een
financiële bijdrage.

houd van de vlindertuin. Dit onderhoud
zal gedeeltelijk door de leerlingen onder
begeleiding van de leerkrachten van
beide scholen en medewerkers van de
BSO plaatsvinden. Gezien de grootte
van het perceel zijn we daarnaast ook
op zoek naar een aantal vaste vrijwilligers die willen helpen de tuin op orde te
houden. Wie zoeken wij? Ouders, opa's
en oma's van (klein)kinderen die op één
van de scholen of BSO zitten, gepensio-

neerden die graag tuinieren. Ouders,
opa's en oma's van de wijkbewoners
met een verstandelijke beperking die
samen met hun (klein)kind een half uurtje in de tuin willen werken. Iedere hulp
is welkom. Je hoeft geen hovenier te
zijn; passie voor natuur is voldoende.
Heeft u interesse dan kunt u een mailtje
sturen naar Hans Nabbe:
vlindertuin.deblaak@gmail.com

De Gemeente Tilburg wil graag dat de
scholen en de BSO het stukje grond
gaan overnemen.
Dit betekent in de praktijk dat wij ook
verantwoordelijk worden voor het onder-

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 villapark 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 veronderstellen dat het op redelijke termijn leegkomt. Intussen hebt u een keurig rendement van uw
aankoop.

Bestel de
Proefbox!

Bestel nu
OCCNVĎFGP
voor maar

Ideale aankoop voor mensen die nu nog in een
groot huis wonen en binnen redelijke tijd willen
verhuizen naar deze mooie
chique stek.

15,00

€

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

Opp. c.a. 90 m2, balkon z/w, 1e verdieping,
royale parkeerplaats in de kelder.
Vraagprijs € 350.000 k.k.

Edwin&Marina

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

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954
smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout
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Samengesteld gezin
Fabiënne Hoppenbrouwers
Een samengesteld gezin komt tegenwoordig steeds vaker voor. Er is sprake
van een samengesteld gezin als beide
partners of één van beide partners kinderen hebben/heeft uit een eerdere relatie en/of er gezamenlijke kinderen zijn.
Zo’n gezin kan worden gevormd na een
echtscheiding of na het overlijden van
een van de ouders van een kind. De
verhoudingen binnen het samengestelde gezin kunnen complex zijn. De
kinderen krijgen te maken met een
nieuw gezin en een stiefouder en andersom moet de stiefouder een band
opbouwen met de kinderen.
Wat te regelen bij het opmaken van een
testament als samengesteld gezin?
Je wilt je nieuwe partner goed verzorgd
achterlaten, maar ook je kinderen uit de
eerdere relatie. Kan dit met elkaar hand
in hand gaan of gaan de rechten van de
nieuwe partner ten koste van die van je
kinderen? Als de nieuwe partner bijvoorbeeld alles krijgt toebedeeld dan zitten
je eigen kinderen immers in de erfrechtelijke wachtkamer. Zij krijgen hun erfdeel in beginsel pas na het overlijden
van je nieuwe partner.
Welke keuzes kunnen er ten aanzien
van de testamenten gemaakt worden?

Wat jullie in jullie testamenten willen regelen is wellicht afhankelijk van hoe
lang jullie samen zijn. Is dit relatief kort
dan kan er wellicht voor gekozen worden om de kinderen meer rechten te
geven. Is dit een langere tijd dan zou de
nieuwe partner misschien wel meer
rechten kunnen krijgen. En hoe zit het
met de 'bonuskinderen'; zouden zij ook
mogen erven? Zijn er nog ex-partners in
beeld, waar geen goede contacten mee
zijn, of is de andere ouder van je kinderen al overleden? Als er een ex-partner
is, waar geen goede band mee is, dan
wil je er wellicht ook voor zorgen dat
deze ex-partner geen beschikking krijgt
over je nalatenschap. In dat geval is het
belangrijk om aan testamenten te denken. Is de ouder van je kinderen overleden, dan moet er ook gekeken worden
naar de erfrechtelijke aanspraken van je
kinderen die zijn ontstaan naar aanleiding van dit overlijden. Dit kan invloed
hebben op onder andere de omvang
van je nalatenschap.
Wat als je niets regelt?
Wie er van je erft als je niets regelt is afhankelijk van of jullie een samenlevingscontract hebben of getrouwd zijn dan
wel een geregistreerd partnerschap zijn
aangegaan.

blz 17

Zijn jullie getrouwd of geregistreerd
partners dan erven je eigen kinderen én
je partner. Wil je ook dat je 'bonuskinderen' erven of zou je willen dat je partner
of je kinderen andere rechten hebben
dan zouden jullie testamenten moeten
opmaken.
Hebben jullie alleen een samenlevingscontract dan erven alleen je eigen kinderen. Je partner erft dan niet
automatisch van je. Mag je nieuwe partner ook van je erven dan is het noodzakelijk om testamenten op te maken. Dit
is ook voor het geval het niet de bedoeling is om je partner te laten erven,
maar het wel de bedoeling is dat je partner het recht krijgt om in de woning te
blijven wonen.
Heb je een samengesteld gezin, heb je
vragen over het vorenstaande of wil je
een uitgebreide brochure (https://epnnotaris.nl/commissie/commissie-patchwork-family/) ontvangen over dit
onderwerp, 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.n

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

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

woensdag

20.00 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur

keep-fit dames
Marianne v.d. Bogaard
volleybal volwassenen
Ineke van Elswijk
zaalvoetbal volwassenen Frans Heesters

donderdag

19.00 - 21.00 uur
19.00 - 20.00 uur

badminton volwassenen
badminton jeugd

Louis Verstappen
Frank van der Heijden

Trainingen in The Rise
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

maandag

19.00 - 19.45 uur
20.00 - 21.00 uur

woensdag

10.00 - 11.00 uur
19.00 - 19.45 uur

HIIT training - Slim & fit
Marieke van Damme
No nonsense Yoga Hatha
Aanmelding via het
Pilates
invullen van een contactBootcamp
formulier op de website:
www.svdeblaak.nl

Zie voor meer informatie betr. contributie, trainingsrooster etc. en contact, onze website:
www.svdeblaak.nl. Je kunt altijd aan een gratis proefles mee komen doen.
Van de redactie:
Bij het schrijven van dit bericht, zijn we
in afwachting van nieuwe versoepelingen. Zoals het er nu uitziet, gaan vanaf
19 mei sportscholen en zwembaden
onder bepaalde voorwaarden weer
open.

sterken, is de vraag gerezen:

We hebben de Algemene Leden Ver
gadering van 22 april, (via teams)
alweer achter de rug.
Hierin is o.a. gesproken over de toekomst van de vereniging.

We zijn nog op zoek naar:
Een voorzitter en een secretaris.

Aangezien zich nog geen kandidaten
hebben aangemeld om als voorzitter
of secretaris het bestuur te komen ver-

Hoe nu verder?
Vanuit de vergadering hebben zich vier
mensen aangemeld om hier over
na te gaan denken (denktank).
Binnenkort horen we hier meer van.

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 vernieuwingen (zoals het
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individueel sporten in de Gym van de
Rise) gestart en graag willen we
iemand vinden, die dit met een vernieuwde blik gaat overnemen.
Mocht je iemand weten, die daarin geïnteresseerd is, laat dit dan weten bij
het secretariaat.
De taakomschrijving kan je bij het secretariaat aanvragen.
secretariaat@svdeblaak.nl
Volgen jullie ons al op social media?
facebook:
https://www.facebook.com/sportvereniging.deblaak
instagram: sportvereniging de blaak

Prinsenhoef
Op de Bredaseweg, schuin tegenover
Auberge de Bonheur, ligt een heel bijzonder stukje natuurgebied. Niet alleen
de natuur tiert daar welig door bomen,
planten, allerlei verdere soorten flora en
fauna en de bijzondere infrastructuur,
maar ook historisch gezien is het een
interessante plek.
Dit bijzondere gebied was ooit in eigendom van Prins Willem II; vandaar de
naam Prinsenhoef.
Onderdeel van het natuurgebied is een
aantal huizen en hun bewoners zorgen
ervoor dat het er mooi blíjft.
Een gedeelte van het land is onder
meer van de gemeente en in de toekomst zouden er in dit natuurgebied,
wandelpaden aangelegd kunnen worden en openstelling voor wandelaars,
die eerbied hebben voor de natuur. We
willen graag met de gemeente samenwerken om het stuk natuur openbaar te
maken.
Dit zou betekenen, dat men kan genieten van de 100 soorten paddenstoelen,
de uilen, de buizerds en haviken, de
twee prachtige bomenlanen, honderden
vogels, steenmarters, vleermuizen,
kamsalamanders, noem maar op.

Het gaat de mensen, die in de omgeving van Prinsenhoef wonen zeer aan
het hart, als dit onderdeel van groen Tilburg opgeslokt zou worden. Ze zouden
met de gemeente samen een plan willen maken om het gebied openbaar te
maken voor alle wandelende Tilburgers,
die te zijner tijd kunnen komen genieten. De bedoeling is dan ook, dat er
paden gemaakt gaan worden en tijdens
het wandelen gesnoept kan worden van
fruitstruiken/-bomen en soorten noten.
Of….zomaar genieten van de natuurpracht. Ook zullen er informatieborden
neergezet worden over de historie van

Prinsenhoef.
Via dit medium, willen de aanwonenden
uw aandacht vragen voor deze groene
buffer in Tilburg en via Facebook uw
sympathie tonen door te “liken”. Er worden mooie flyers uitgedeeld in de wijken
rondom Prinsenhoef, om medestanders
en sympathisanten te krijgen voor het
behoud van de natuur op deze plek.
We danken eenieder die mee wil doen,
mee wil denken en de waarde die de
natuur heeft, hoog op z’n prioriteitenlijst
heeft staan.
Steun behoud Prinsenhoef en like ons
op Facebook en volg ons op Instagram.

Beau Visage praktijk voor huidverbetering en huidverjonging

Gerry Balsters Pijpers
Huidcoach/ specialist in huidverbetering

Ik heb ervaring met en in het behandelen van:

Ruim 25 jaar ervaring

bindweefselmassage - rimpels en huidverslapping - littekens -

Een mooie huid begint bij jezelf !

acne - pigmentvlekjes - rosacea - rode vlekjes - eczeem

Vlettevaart 14, 5032BM Tilburg 013 5910099 / 0619765309 www.beauvisage.nl
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Zomeravondwandelingen op Inschrijving
Dinsdag 6 juli 19.00 uur
Tivoliwandeling
Inschrijven: bruggen@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 prachtige optrekjes en monumenten.
We starten deze wandeling bij popcentrum 013 Kosten € 5,00 pp.

Westend is een voorbeeld van een wijk
die, door zijn veelzijdigheid alleen al het
wandelen meer dan waard is. Vanaf de
Stapperij de Korenbloem nemen wij U
o.a. mee door Zorgvlied waar we uiteraard stilstaan bij Mariëngaarde, de
voormalige kerk aan de Ringbaan West,
het oude Rex theater, het Kromhoutpark, Coba Pulskens etc.
Start bij Stapperij de Korenbloem aan
de Bredaseweg. Kosten € 5.00 p.p.

Dinsdag 13 juli 19.00 uur.
Centrumwandeling.
Inschrijven: gastel@stadsgidserij.nl
De “good old” centrumwandeling is de
bakermat van alle wandelingen. Natuurlijk komen de “high-lights” van de stad
aan bod, doorspekt met het rijke verleden van onze stad. Natuurlijk is –zoals
altijd- het standbeeld van Koning Willem
II het vertrekpunt van deze wandeling.
Hij wijst ons met uitgestoken hand de
weg door het mooie Tilburg
Start: Standbeeld Koning WillemII Heuvel Tilburg. Kosten € 5,00 pp.

Dinsdag 27 juli 19.00 uur.
Spoorpark Bokhamer wandeling
reuver@stadsgidserij.nl
Een geheel nieuwe wandeling van de
Stadsgidserij. Een park aangelegd vanuit het Burgerinitatief. Een gebied waar
elke Tilburger zich thuis kan voelen. Gekoppeld aan het Spoorpark is de Bokhamer, een dorpje midden in Tilburg, ook
wel de groene long genoemd.
Deze wandeling is niet geschikt voor
wandelaars die slecht te been zijn of gebruik moeten maken van hulpmiddelen.
Start wandeling bij de ingang van het
Spoorpark. Kosten € 5,00 p.p.

Dinsdag 20 juli 19.00 uur.
Westend wandeling.
Inschrijven:
schrijver@stadsgidserij.nl

Dinsdag 3 augustus 19.00 uur.
Goirke wandeling.
Inschrijven:
beerens@stadsgidserij.nl

ook
Elektrische
Elektriische Fietsen
n
SLEUTEL SERVICE
(SLEUTELS BIJ LATEN MAKEN)
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Een wandeling door het Goirke brengt
een rijk verleden tot leven. De voormalige textielwijk, waar de zweetdruppels
van de arbeiders inmiddels onder het
maaiveld zijn weggespoeld. Deze wandeling starten we bij het Textielmuseum
aan de Goirkestraat en loopt de wol als
een (gesponnen) draad door deze wandeling. Een prachtige kerk, het Norbertijnenpoortje, museum de Pont etc…
We starten deze wandeling bij het Textielmuseum. Kosten € 5,00 p.p.
Dinsdag 10 augustus 19.00 uur.
Koningshoeven wandeling.
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
“Hier adem ik vrij, hier voel ik me gelukkig” de woorden van koning Willem II
die hier op Koningshoeven zijn buitenverblijf had. Het heet ook niet voor niets
Koningshoeve.
De plaats waar de textielindustrie voor
een deel zijn onderkomen had, de
plaats waar de Ley de afvoergoot was
voor van het vervuilde water uit deze
textiel industrie….maar ook een plaats
waar prachtige villa’s een stuk rijkdom
uitstraalde.

KINDER, DAMES &
HERENFIETSEN
GRATIS MONTAGE
GRATIS VERZENDING BIJ
ONLINE BESTELLINGEN
BANDEN SERVICE
FIETSREPARATIE
FIETSACCESSOIRES

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

Muziekles op De Borne

Wordt uw kind na 1 augustus
2021 4 jaar?

Kennis van muziek is belangrijk voor het
menselijk functioneren. Door naar muziek te luisteren of het uit te voeren, activeer je vrijwel ieder deel van het brein.
Als kleuters, kinderen of tieners muziek
leren spelen, geven ze hun hersenen
een intensieve training. Muziek is net zo
belangrijk als taal- en rekenles. Het
mooie is dat de onderdelen van de netwerken in de hersenen die nodig zijn
voor muziek, ook gebruikt worden voor
taal, denken en rekenen.
Om die reden zijn wij op basisschool De
Borne een samenwerking met het Factorium aangegaan om zo een uitgebreid
muziekaanbod te creëren. Naast de reguliere muzieklessen die door eigen
leerkrachten wordt gegeven, wordt er in
unit 3 en 4 ook muziekles gegeven door
vakdocenten van het Factorium. Kinderen kunnen kiezen uit diverse instrumenten die ze willen leren bespelen,
denk aan klarinet, saxofoon, keyboard
en gitaar.
Na een introductie van de instrumenten
d.m.v. een concert hebben ze een
keuze mogen maken. Iedere week komt
een vakdocent om ze dat instrument te
leren bespelen. Wie weet is er een
nieuwe topmuzikant in de dop geboren!

In september 2016 is De Borne gestart
met een vernieuwde vorm van onderwijs: Onderwijs van de toekomst. Er ligt
inmiddels een stevige basis en we zien
dat vanuit eigenaarschap, gepersonaliseerd leren en een rijke, betekenisvolle
leeromgeving de betrokkenheid en motivatie bij onze kinderen in grote mate
toeneemt. Door goed samenwerken,
creatief maar ook kritisch denken, goed
communiceren en denken in mogelijkheden ontwikkelen onze leerlingen veel
vaardigheden die zij kunnen gebruiken
bij hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst.

Nieuwsgierig geworden?
Opleiding jeugdimker weer
begonnen!
Gelukkig mogen we dit jaar weer een
aantal leerlingen van unit 3 en 4 van De
Borne opleiden tot beginnend jeugdimker. Dit onder leiding van onze stadsimker Marcel Horck.
Het belang van bijen voor onze voedselvoorziening en een stukje natuureducatie (m.n. de afhankelijkheid van planten,
dieren en mensen van elkaar) zijn twee
belangrijke motieven hiervoor.
Na een paar theorielessen gaan onze
imkers in spe aan het werk in de bijenstal op de Korveltuin.
Zo ontdekken ze de verschillen in anatomie en functie tussen de koningin, de
dar en de werkster. Ook de ontwikkeling
van het bijenvolk in de loop van het jaar
is onderdeel van de opleiding. Natuurlijk
is het honing slingeren (én proeven)
een populaire activiteit. Op 6 juli tot slot
vindt de diploma uitreiking plaats.
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Wilt u meer informatie over De Borne en
betekenisvol onderwijs? Kijk op onze
website of neem contact op dhr. Norman de Langen (directeur) en maak een
afspraak voor een kennismaking en
rondleiding door onze school. Wij volgen uiteraard de RIVM-maatregelen
rondom COVID-19.
telefoon: 013 – 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl
of kijk op onze website
www.basisschooldeborne.nl
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Zwerfafval: McDonalds in (en om) De Blaak
Even lekker “Mekken”. Niks mis mee,
de meesten van ons zullen het wel eens
doen. Even met het gezin door de
McDrive, of na school met de groep een
McShake halen, of met de scooter een
heel menu. Het kan allemaal. Niet bepaald gezond, maar gewoon lekker mag
ook op zijn tijd. Helaas zien we tijdens
onze opschoonrondes regelmatig de
resten van deze uitjes door onze wijk
(en op de routes van en naar de McDonalds) verspreid liggen.
Hoe groot het probleem precies is, gaan
we proberen zichtbaar te maken doordat we het voortaan gaan registreren.
Jawel: locatie, soort en merk gaan we
voortaan vastleggen om zo de omvang

van zwerfafval in en om onze wijk in
kaart te brengen. Bij het crossbaantje
aan het Roerpad en het JOP vinden we
regelmatig hele tassen vol met rotzooi
op de grond. Nog afgezien van alle blikjes, peuken, huisvuil en flesjes die erbij
worden gevonden.
Door gebruik te maken van het zwerfafvalkompas kun je de getagde rommel in
kaart brengen en dan wordt snel zichtbaar wat we waar achterlaten na zo’n
gezellig bezoekje. Persoonlijk vond ik
het confronterend om dit kaartje zo te
zien. Elk bolletje is overigens een opgeruimd McDonalds artikel en het kaartje
toont de totale oogst van slechts vier
verschillende dagen.
Met deze gegevens kan vervolgens het
gesprek worden aangegaan met gemeente en de producent over preventiemogelijkheden.
Om echt alle vondsten te registreren
vinden we op dit moment nog ondoenlijk, 30% wordt naar schatting gewoon
geruimd omdat het anders domweg te

veel handelingen worden. (Snoeppapiertjes, peuken, kauwgom), met wat
meer ervaring (of met minder op de
grond gooien) zal dit beter gaan.
Mocht u zich willen aansluiten om onze
wijk mee schoon te houden: mail naar
mailto: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. Download de Fixiapp 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 het aantrof. Simpel, niet altijd gemakkelijk.

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

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

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

In ons laatste artikel spraken wij al over
de ‘Green Deal’ en de energieadviseurs. De planning is om deze ‘Green
Deal’ tussen de coöperatie en de gemeente Tilburg tijdens onze volgende
algemene ledenvergadering op dinsdag
22 juni te ondertekenen. Deze ‘Green
Deal’ maakt het voor ons als coöperatie
mogelijk om de komende jaren onze
wijk te ondersteunen bij de energietransitie. Een belangrijk middel is de inzet
van drie eigen energieadviseurs in de
wijk, namelijk Louis Verstappen, Piet
van Dooren en Hans Jager die door actieve promotie inmiddels aardig hun
hand vol hebben aan het geven van adviezen.
Hans: onze energieadviseur aan het
woord
Als energieadviseur voor particuliere
woningen heb ik de afgelopen maanden
al vele woningen in de Blaak mogen bezoeken. Vele huiseigenaren die ik bezocht heb, waren vooral opzoek naar
advies over welke maatregelen ze kunnen nemen en wat de meest logische
volgorde zou kunnen zijn. Maatwerk
staat dan ook zeer centraal in mijn adviezen omdat de voorgestelde maatregelen situatie specifiek zijn. Toch zijn er
een aantal punten die ik met jullie allen
wil delen, omdat ik deze regelmatig
terug zie komen bij mijn inspectie van
een woning. Veel voordeuren vertonen
een flinke kier waar koude lucht gemakkelijk de woning binnendringt. Een
goede tochtstrip doet hier al wonderen.
Ook bevatten veel woningen in de Blaak
nog oude aluminium schuifpuien met 40
jaar oude thermopane beglazing. Deze
verliezen in de winter enorm veel
warmte en zorgen voor een onaangename koude in de woonkamer. Vervangen van de schuifpui door een nieuw
kozijn voorzien van HR++ glas verlaagt
niet alleen je gasrekening, maar verhoogt ook het comfort en veiligheid van
de woning. Wat me ook opviel was dat
veel mensen nog veel verouderde apparatuur in hun woning gebruiken. Voor
veel apparaten die 10 jaar of ouder zijn
geldt vaak dat er een veel energiezuini-

Hans Jager

ger exemplaar op de markt is waarmee
je algauw € 50 per jaar bespaart. Ik
kwam zelfs een vrieskist van 40 jaar
oud tegen die meer dan 5 keer zoveel
energie verbruikte als een hedendaagse
vriezer. De investering voor een nieuwe
vriezer zou de bewoner al binnen enkele jaren terugverdiend hebben. Ook
zijn de mogelijkheden voor subsidies
besproken. Deze zijn nu zeer aantrekkelijk, zeker als je de maatregelen niet
allemaal zelf kunt uitvoeren. Tenslotte
kan de bewoner zelf ook veel doen om
energie te besparen door meer bewust
om te gaan met energie. Denk hierbij
aan het uitzetten van apparaten wanneer je ze niet gebruikt. Trek bij voorkeur daarna de stekker uit het
stopcontact, want sluipgebruik kost je
algauw € 50 per jaar aan elektriciteit.
Mocht je na het lezen van het verhaal
hierboven denken ik wil graag ook zo’n
energieadvies. Ga dan snel naar de
website www.aandeslagmetjehuis.nl. De
subsidie voor dit project is door de gemeente Tilburg verlengd tot 1 april
2022. Hierdoor is het mogelijk om voor
slechts € 65 een huisbezoek in te plannen met één van de energieadviseurs
hierboven. Veel Blaakbewoners zijn u al
voor gegaan. De energie coöperatie de
Blaak vindt het geven van energieadviezen belangrijk en heeft daarom besloten
om elk 5e advies volledig te vergoeden.
De gelukkigen zijn Frans, Myriam, R. ,
Lau , Henk, Leo, Klaas en Jelle. Meld u
zich dus snel aan en u maakt ook kans
op een gratis energieadvies. Ook voor
korte vragen kunt u terecht bij de energieadviseurs via telefoonnummer 088
00 62 013 (ma t/m vr van 13.00 - 17.00
uur).
Energiefabriek 013
Vooruitlopend op de REKS-strategie
lopen er al projecten voor het aanleggen van zonneparken. Eén van deze
initiatieven is het plaatsen van 4500 panelen op de zuidkant van de geluidswal
bij hotel Van der Valk van de A58. De
initiatiefnemer is de Tilburgse energie
coöperatie Energiefabriek 013. Ook in-

Louis Verstappen
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woners van de Blaak - postcodegebied
5032 - mogen deelnemen aan dit duurzame initiatief. Voor 100 euro kan men
al een certificaat aanschaffen. Mocht je
interesse hebben in deze duurzame investering, kijk dan op de website van
Energiefabriek 013 of klik op de volgende link zodat u rechtstreeks bij het
project komt: https://www.energiefabriek013.nl/projecten/energiefabriekkempenbaan/
Als energie coöperatie zijn we zelf ook
aan het kijken of een zonneproject kan
worden gerealiseerd op het gedeelte
van het talud van de A58 dat langs
onze wijk loopt. Hopelijk kunnen we u
later dit jaar er meer over vertellen.
Zonopjedak Tilburg
In het voorgaande nummer van het wijkblad is deze actie van de gemeente al
aangekondigd. Het betreft een lening
van de gemeente voor de installatie van
zonnepanelen inclusief onderhoud, die
in 15 jaar wordt afgelost. De maandelijkse besparing op je energierekening is
direct al hoger dan de maandelijkse
rente en aflossing. Inmiddels zijn de
eerste panelen gelegd bij een lid van
onze coöperatie namelijk Bert Goorhuis.
Ben je ook geïnteresseerd, meld je zich
dan aan op de website van de gemeente www.aandeslagmetjehuis.nl/financiering/zon-op-je-dak
Slot
Op allerlei manieren en over een breed
scala van onderwerpen proberen wij
mee te denken en hierover zo breed
mogelijk te informeren. Onze coöperatie
is een organisatie van vrijwilligers die altijd hulp en ondersteuning kan gebruiken. Voor slechts € 10 per jaar ben je al
lid en kun je deelnemen aan onze
klankbordgroep of werkgroepen. Je
bent dus van harte welkom. Aarzel niet
en neem via de website contact op, ook
al verloopt dit contact voorlopig wegens
corona helaas veelal digitaal.
Hans Jager & Michel Ruts

Piet van Dooren

Begraafplaatsen in vakantietijd
A. van der Leun
voorzitter stichting begraafplaats Vredehof
Met de zomer in aantocht lonkt ook de
vakantie. Wat kan en wat durven we
aan? Gluren naar kaartjes met oranje,
geel of groen. Hoe gaat het met Corona
in Frankrijk, Spanje, Italië? En wat willen we gaan doen op vakantie. Op het
strand liggen, terrasje pakken, lokale
marktjes bezoeken, badmintonnen op
de camping? Of een cultureel programma: een museum, romantisch
kerkje, kathedraal, landgoed. Als voorzitter van een begraafplaats bezoek ik
graag begraafplaatsen. Mag ik een paar
Europese begraafplaatsen suggereren?

bomen. Vandaar de naam Boskerkhof.
Het staat op de Werelderfgoedlijst. Bekendste bewoner voor de ouderen ia
actrice Greta Garbo, en voor de jongeren DJ Avicii die in 2018 overleed.

Père Lachaise, Parijs. De grootste begraafplaats van Parijs, en een hele stedelijke. Grote graven, nauwe paden.
Veel beroemde mensen zijn er begraven. Jim Morrison van The Doors, Edith
Piaf, Oscar Wilde, Chopin, Maria Callas, Laurent Fignon (Tour de France
winnaar), Ferdinand de Lesseps (ingenieur van het Suezkanaal), Yves Montand Ook een prominente Nederlander
is er te vinden: Karel Appel.

Joodse begraafplaats, Praag. Midden
in de stad ligt een begraafplaats uit de
15e eeuw die sinds 1787 in gebruik is.
Overvol en heel bijzonder door de
schots en scheve plaatsing van de grafmonumenten. Dit is een verwijzing naar
het gegeven dat joodse graven nooit
geruimd worden.

Highgate Cemetry, London. Aangelegd in 1839 naar voorbeeld van Père
Lachaise. Laatste rustplaats van meerdere schrijvers, politici, actrices en wetenschappers. Denk aan Karl Marx,
popster George Michael en de in 2006
vergiftigde dissident Alexander Litvinenko.

Diverse begraafplaatsen uit de eerste
en twee wereldoorlog. In vele landen
in Europa. Zeer kenmerkend de gestructureerde plaatsing van duizenden

symmetrische witte kruizen. Indrukwekkend door de massaliteit en eenvoud.
Een waarschuwing voor de mensheid
waartoe dwaasheid van machthebbers
en mensen kan leiden.
Novodevitsji, Moskou. Prestigieuze
begraafplaats voor onder meer de top
van de communistische partij, zoals
Chroesjtsjov, Boris Jeltsin, de vrouw
van Gorbatsjov, en de man van de molotov-cocktail , de heer Molotov). Ook
vele musici, wetenschappers, regisseurs componisten en schrijvers worden
hier geëerd. En zelfs topschakers als
Botvinnik en Smyslov vinden hier eeuwige rust. En als je een vliegtuigvleugel
op schaal ziet: daaronder ligt de heer
Toepolev.

Zentralfriedhof in Wenen. Een technische naam voor een van de grootste
begraafplaatsen van Europa: 2,5 km2.
Er zijn 3,3 miljoen mensen begraven!
Wenen is van oudsher een centrum van
opera en klassiek muziek. Het is dan
ook niet vreemd dat ere vele musici zijn
begraven: Beethoven, Brahms, Mozart,
Schönberg, Schubert en diverse
Strauss-en. En ook meer recenter muziekmakers, zoals Falco en Udo
Jürgens.

Skogskyrkogården, Stockholm. Landschappelijk zeer fraaie begraafplaats.
Mooi glooiend terrein met vele oude
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Vroeger
John Claesen
De dagen en jaren zijn voorbij gevlogen.
Het is niet alleen de tijd die voorbij suist
maar ook het leven. Geniet ervan zolang het kan ook als je al ouder bent.
Mijn moeder zei altijd: Geniet ook met
anderen als je het beter hebt en bouw
dan een langere tafel, geen hoger hek.
Het is als de dag van gisteren dat mijn
ouders treinkaartjes kochten waarmee
we acht dagen lang rond konden toeren
door Nederland. Ik was tien jaar en voor
mij was alles buiten de grenzen van Tilburg: het buitenland. Het enige plaats
buiten de vertrouwde plek waar ik ooit
was geweest was Goirle. Onze eerste
treinrit was ver weg en helemaal naar
Groningen. Toen we na een halve dag
reizen, in deze noordelijke plaats, aankwamen konden we gelijk van perron
wisselen en weer terug beginnen aan
de thuisreis. We zagen die dag alleen
het landschap voorbijflitsen. De picknick, de limonade-gazeuse en zelf meegebrachte broodjes, dronken en aten
we in de trein. De andere reisdagen kan

ik mij niet meer herinneren. Dit was wel
mijn eerste maar ook laatste vakantiereis samen met mijn ouders. Onze vakantie was, zoals voor veel Tilburgers,
de Tilburgse Kermis. Indertijd zes dagen
lang. Als kind gingen we ook altijd naar
het opbouwen van de kermis kijken. We
verveelden ons en dan zei mijn moeder
ga maar eens kijken of ze al bezig zijn
en misschien eerder gaan draaien. Elke
dag, voordat de kermis officieel begon,
waren wij op de kermispleinen te vinden. Het was ook de tijd van voetballen
op het kerkplein naast de pastorie. Ik
heb de kapelaan nooit zo vaak horen
vloeken als er weer een ruit sneuvelde.
Dat was de tijd van wekelijks naar de
kerk gaan maar ook het verval. Ik was
nog misdienaar geweest. Mijn moeder
ging wel naar de zondagsdienst. Dat
werd al snel minder tot helemaal niet
meer. De laatste keer was op haar
eigen begrafenis. Mijn vader ging al helemaal niet naar een kerkdienst. Dus ik
was thuis het heilig boontje en had de

roeping van de kapelaan op school gevolgd. Ik hield het misdienaar schap helaas niet lang vol want ik werd meestal
ingedeeld in de vroege diensten, op begrafenissen en trouwpartijen en dat in
de vakanties. Mijn hoop was altijd dienen tijdens de schooltijd maar dat was
voor de lievelingen van de pastoor. Dat
heb ik later pas begrepen. Ik had het
toch al helemaal verbruid omdat ik de
biechtstoel had aangezien voor een toilet. De pastoor klopte nog op het
schuifje en ik fluisterde: Hier is ook
geen toiletpapier. Ik werd verzocht om
er helemaal mee te stoppen en mijn
toekomstige carrière was hiermee al gelijk voorbij. Het was de tijd van geen
computers, mobiele telefoons, Hightech
apparatuur en ondanks dat alles en ik
terugkijk in de tijd was het wel een
mooie zorgeloze tijd.

COMPLETE (ZONNE)BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!
Bril op sterkte

Multifocale bril

€49

€99

voor veraf óf dichtbij

compleet

met leesgedeelte

compleet

Benieuwd?
Laten we eens
afspreken.

Multi-plus bril
met breder leesgedeelte

€149
compleet

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

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

Janneke Vorselaars- de Kort
Gecertificeerd makelaar

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

Eyelove Brillen zijn verkrijgbaar bij:
DA Drogisterij de Blaak
Amer 9, TILBURG
Tel. 013-737 0194

Persoonlijk lid

Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-vr)
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Broeikaswerking van CO2
Dr. Ir. Frans C.H.D. van den Beemt (kernfysicus)
Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen in Nederland met 49 %
ten opzichte van 1990. [1]
CO2 wordt beschouwd als het belangrijkste broeikasgas, waarvan de concentratie door de mens beïnvloed kan
worden. CO2 roept bij veel mensen
angst op omdat daardoor de aarde zou
kunnen opwarmen. Maar angst is een
slechte raadgever. Begrip van de zaak,
vermindert de angst.

Onze atmosfeer
De zon verwarmt de aarde met zichtbaar licht. De aarde koelt af door onzichtbare warmtestraling naar de ruimte.
Zo ontstaat er op aarde een leefbare
temperatuur. CO2 in onze atmosfeer
onderschept, reeds dicht bij het aardoppervlak, een groot deel van de onzichtbare warmtestraling, waarbij het CO2
molecuul sterker gaat trillen. CO2 is
echter niet in staat zichtbaar licht te absorberen.

Broeikasgassen
CO2 kan in theorie de onderschepte
warmte een seconde lang vasthouden
door sterker te gaan trillen. Indien er

binnen een seconde verder niets gebeurt, zal CO2 deze warmte weer in alle
richtingen uitzenden, in ruil voor een
zwakkere trilling van het CO2 molecuul.
Men stelt nu dat hierdoor CO2 een deel
van de warmtestraling terug uitzendt
naar het aardoppervlak, dat daarmee
opnieuw verwarmd wordt. Deze opwarming wil men tegengaan door minder
CO2 in de lucht te brengen. Gassen die
warmtestraling kunnen opvangen, even
vasthouden en weer uitzenden worden
broeikasgassen genoemd, de belangrijkste zijn: CO2 en waterdamp.
Bedenk dat lucht bestaat uit 78% stikstof, 20% zuurstof, 2% waterdamp en
slechts een schamele 0,04% CO2. Stikstof en zuurstof kunnen zelf geen warmtestraling absorberen maar kunnen wel
warmte uitwisselen met alle andere moleculen tijdens molecuulbotsingen.
Kansloze CO2 broeikaswerking
Een overmacht aan luchtmoleculen,
stikstof, zuurstof en waterdamp zijn de
dieven die tijdens onderlinge botsingen
de extra warmte van CO2 moleculen afpakken. Binnen een duizendste van een
seconde botst elk molecuul wel met een
ander molecuul, waarbij de aanwezige
warmte gelijkwaardig wordt verdeeld
over de botsende moleculen. Door de
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vele botsingen verliest CO2 direct alle
extra opgenomen warmte. Het broeikaseffect is nu kansloos, want het CO2 molecuul heeft geen extra warmte meer
over om het aardoppervlak opnieuw op
te warmen. De stikstof-, zuurstof- en
waterdampmoleculen gaan er met de
van CO2 gestolen warmte vandoor en
verdwijnen de hoogte in bij opstijgende
lucht. Hoog in de ijle atmosfeer, met
sterk afgenomen aantallen molecuulbotsingen, straalt CO2 warmte uit naar de
ruimte en koelt de aarde af, zoals wij
dat waarnemen met satellieten.
Conclusie
De broeikaswerking, die aan CO2 wordt
toegeschreven en in theorie mogelijk is,
krijgt geen kans van slagen. In de dichte
atmosfeer vlak bij het aardoppervlak
wordt CO2 tijdens molecuulbotsingen
gedwongen direct na warmteopname
deze weer af te staan aan zijn omgeving. Opstijgende lucht zorgt dan voor
de afvoer van die warmte naar de hoge
ijle atmosfeer. De broeikaswerking van
CO2 wordt in de kiem gesmoord en is
kansloos. Angst voor CO2 is niet nodig
. [1] https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord

Koor Malkander,
een jaar Corona en wat daarna.
Dat koorrepetities, uitvoeringen, samenzang en Covid niet samengaan hoeft
niet te worden uitgelegd. Dat wil niet
zeggen dat koor Malkander door de
tweede lockdown heeft stil gezeten.
Gabrielka Clout , dirigent van het koor
heeft de afgelopen maanden kosten
nog moeite gespaard om met koor Malkander online te repeteren. Alle leden
ontvangen elke maandag een zoomuitnodiging met het repertoire om voor te
bereiden. Zo heeft het koor een aantal
nieuwe stukken ingestudeerd en bekende muziek herhaald. Voor het instuderen van de nieuwe stukken is voor
elke stem ingezongen met de piano
erbij. Dit maakt dat wanneer we weer
“samen” mogen zingen de nieuwe liederen weer vier, vijf of zes stemmig klinken. Optimaal zijn de repetities
natuurlijk niet, maar het maakt wel dat
de stemmen gebruikt blijven.
Wanneer alles weer “normaal” is, kan
het koor, misschien zelfs na de zomervakantie, weer te horen zijn via de
open ramen van de “zolder” van de Hofstede. Echter dat zal niet snel zijn.
Daarom is het koor erg blij dat, wanneer
de maatregelen het toelaten, gerepeteerd kan worden in de Petrus en

Pauluskerk aan de Vierwindenlaan met
natuurlijk minimaal anderhalve meter afstand tussen elk koorlid. Hopelijk gaat
dat lukken, er kan dan een concertje gepland gaan worden voor zondag 24 oktober met als voorlopige titel: “Het
leuke van Zingen in Coronatijd ”. Dan
kunnen vrienden van Malkander en natuurlijk ook anderen die graag willen
komen luisteren horen wat er tijdens het
coronajaar ingestudeerd is. Ook zal
Malkander dan weer Kerst concerten
kunnen gaan geven in de verschillende
zorgcentra en uiteindelijk een concert
gaan plannen voor een nieuw jubileumjaar. In 2022 bestaat gemengd koor
Malkander 35 jaar. Voor nu hopen we

dat bij het uitkomen van het volgende
wijkblad het concertje voor 24 oktober
ook definitief kan worden aangekondigd. Wij kijken er naar uit.
Denk je nu na het lezen van dit stukje:
ik wil eigenlijk wel weer graag in een
leuk koor zingen? Het doel van Gemengd koor Malkander is eens per
week samen met plezier en uitdaging
zingen. De repetities zijn ontspannend,
de voldoening komt door de inspanning,
nodig om de gewenste kwaliteit te behalen. Kwaliteit is het middel, plezier in
zingen is het doel. Voel je ervoor een
repetitie mee te doen, of ken je iemand
die weer graag in een koor wil zingen?
Mail dan naar info@koormalkander.nl

“De jaarlijkse BBQ is doorgegaan, zelfs gezongen met afstand tot elkaar”

U zoekt een
vakkundige

‘Ik wil gewoon
even weten
waar ik aan
toe ben’

ELEKTRICIEN
in De Blaak?

De kosten
gesprek
over
kosten van
van het eerste
eerste gespr
ek o
ver je
hypotheek zijn voor
onze
voor on
ze rrekening.
ekening.

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…

Duidelijk
k vverhaal
erhaal

STORINGEN I VERLICHTING I METERKASTEN I RENOVATIE I AANBOUW

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

Reest 20 5032 EP Tilburg Telefoon 06 - 20 40 20 71
info@dvangilselectrotechniek.nl www.dvangilselectrotechniek.nl
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JEU DE BOULES
Een gezellig en sportief spel. De twee goed onderhouden banen liggen naast Hofstede De Blaak.
Bij goed weer spelen wij op zondagmorgen met een
aantal mannen gezellig het leuke spel. We gebruiken
één baan, de andere baan ligt er 'werkeloos' bij, dat is
jammer. Spijtig genoeg worden de mooie banen de gehele week te weinig gebruikt. Kom op korte termijn op
zondagmorgen een keer kijken!
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Groetjes,
Ko Schaaders
Dintel 7
5032 CM. TILBURG
Tel. 06 538 170 23 of 013 468 18 34
E-mail: ko.schaaders@ziggo.nl
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FAMILIERECHT
ERFRECHT
ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT
De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het opstellen
van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of levenstestament. Wilt u een testament opmaken
of heeft u een verklaring van erfrecht of estateplanningsadvies nodig? Onze (kandidaat-)notarissen hebben
veel persoonlijke aandacht voor u. Het eerste gesprek bij ons is gratis!

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

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

Blaakwijzer

In de Blaakwijzer vindt u relevante informatie die voor u van belang kan zijn. Het betreft wijkgerelateerde verenigingen en stichtingen, wijkactivietiten, scholen, kerken en (para-)medische zorg binnen de wijk. Indien u denkt ook in aanmerking te komen voor opname in de Blaakwijzer
dan kunt u contact opnemen met de redactie, bij voorkeur via e-mail naar redactie@deblaak.nl. Uiteindelijk beslist de redactie over wel of niet
plaatsen en onder welke rubriek.
WIJK-AKTIVITEITEN
stichting wijkblad de blaak
stichting wijkraad de blaak
speeltuincommissie
werkgroep ouderen club ‘92
sportvereniging de blaak
tennisvereniging t.c. de blaak

secr.
secr.
voorz.
secr.
secr.
secr.
aanmelden
voorz.
secr.

bridgeclub de blaak
kindervakantiewerk de blaak
carnavalsver. “de blaokpappers”
koor “calliope”
gemengd koor “malkander”
voorz
toneelvereniging “kabaal”
volkstuinver. “de kaaistoep”
dahlia- en volkstuinvereniging “flora”
comite behoud waardevol blaakgebied
zonnebloem
herensociëteit tilburg
secr.
energiecoöperatie de blaak
voorz.
vriendschapsbank (inloop)
seniorenvereniging KBO
voorz.
buurtpreventie

: k. havenaar
: t. van de meer
: h. de kort
: f. vergeer
: m. van den boogaard
: l. martens
: m. simons
: i. bischoff
: j. willemse
: o. hellings
: h. van de heuvel
:
: e. hoogeveeen
:
: r. van doorn
: mevr. peijnenborg
: p.j. moerman
: r. zuer
: contour de twern
: h. van roosmalen
: martin storm / kees dekker

niers 40
www.wijkraaddeblaak.nl

4634819

5900011
regge 60
5900280
secretariaat@svdeblaak.nl
4632558
secretariaat@tcdeblaak.nl
lauwers 17
06-53794800
bc.de.blaak@gmail.com
4686279
peelland 2, riel
info@kvwdeblaak.nl
postbus 9192 - 5000 HD Tilburg
olga@ho-net.nl
06-50558439
www.koormalkander.nl
info@koormalkander.nl
info@toneelverenigingkabaal.nl
ellishoogeveen@hotmail.com
06-23002002
florasecr@gmail.com
weteringlaan 124
4671265
keltenstraat 16
4675895
loenense beek 25
4637632
ruudz@energiedeblaak.nl
hotel ibis
woensdag 10-12 uur
middelgraaf 34
06-30972121
aanmelding en informatie:
buurtpreventie@tilburg.nl

SCHOLEN EN STUDIE
openbare basisschool “de blaak”,
dir.
r.k. basisschool “de borne”,
dir.
studiekeuzecoach brigitte bruens
huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’

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

grebbe 42
grebbe 40
wielingen 5
schout backstraat 41

4689466
4675632
06-20645330
06-39489094

KERKEN
r.k. parochie petrus en paulus
begraafplaats vredehof

: h. strijards
: j. rijken

vierwindenlaan 11
esperloop33

4670580
06-40408627

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

secr.

GEZONDHEIDSZORG
apotheek
prikpost bloedafname
fysiotherapie, sportfysiotherapie
manuele lymfedrainage, bekkentherapie
fysio- en manuele therapie
(sport)podotherapie m. vissers
osteopathie van eijck
huisarts
huisarts
logopedie
tandartspraktijk reijnen
mondhygiëniste
yoga en zwangerschaps-yoga
pedicure de blaak
pedicure
medisch pedicure voet en teen zorg
psychomotorische / emdr kinder-therapie praktijk
diëtistenpraktijk schormans vanmoorsel
beloved kraamzorg
shiatsu (drukpunttherapie)
psychologiepraktijk tilburg

: a.j. lindhout en b.f.m. de kort
: h.p. backx
: v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers
: e.j. reijnen
: a.h.m. ackens-venmans
: y. langenhuijsen
: g.j. weigand
: marion knoop
: blondien lafertin
: r. adriaansens
: l. van moorsel
: sharon santegoeds
: maria van der sar
: f. van gerwen

beeklaan 107
4674552
beeklaan 107,
elke werkdag van 8.15-9.45 uur
beeklaan 109
4674577
beeklaan 109
4674577
beeklaan 145 / meerkensloop 18
4690106
beeklaan 105
5904272
amer 20
4566490
beeklaan 107b
4630809
beeklaan 107a
4676298
beeklaan 122
4679266
beeklaan 143
4632442
swalm 31
4634344
dintel 58
4630900
dieze 15
06-21382280
grevelingen 2
4637344
weteringlaan 162
06- 54741409
grebbe 38
4689795
veerse meer 41
06-57353435
regge 63a
06-43233311
vlettevaart 57
4676554
beeklaan 107a
06-51128758

DIVERSEN
kindercampus grebbe
dir.
beau visage praktijk voor huidverbetering
uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten
woorddienstbegeleider uivaarten en ceremonies

: m. van baest
: g. balsters-pijpers
: h. van der vleuten
: p. ohler

grebbe 42
vlettevaart 14
henriette ronnerstraat 19
www.nabijheidnu.com

AED
Stichting AED Tilburg heeft in 2008 de volgende AED’s geplaatst, op de locaties:
Winkelcentrum Amer
Oude Maasje 9, J. Berecz
Regge 132, H.J. Muntinga
Aa of Weerijs 42, J.J. Jager
Geul 1, F.J. Dekkers
Wielingen 42, R. Schilder
Contactpersonen AED’s in de Blaak: : Willem Bavinck: 06 - 53 89 2430 en Huub Hornman: 06 - 12 46 3521

blz 31

06-53830964
5910099
5920048
06-27962414

Woning verkopen?
Via Wie?
via

Paul
MAKELAARDIJ

Via Paul
Makelaardij
natuurlijk!
Via wie anders?
Vo o r m e e
r
in fo rm a ti
e be

Via Paul

l:

013 - 303
319 5

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

