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kopij voor het volgend nummer 

uiterlijk 11-10-2021 inleveren. 

nummer 251 verschijnt in 

week 44-2021

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

Voor u ligt nummer 250 van Wijkblad de Blaak. Een nieuwe mijlpaal.

Gelukkig is het wijkblad nog steeds springlevend en horen we dat het veel gelezen wordt. Jammer is het wel dat we afgelopen

anderhalf jaar helaas weinig hebben kunnen melden over blaakactiviteiten. Hopelijk komt dat snel weer terug. 

Wat wel doorging dit jaar is KVW. Terwijl op veel plekken in de stad het Kindervakantiewerk vanwege Corona werd gecancelled

lukte het de Blaakleiding een schitterend, enigszins aangepast KVW te organiseren. Wat was het weer een feest! 

Inmiddels zijn de schoolvakanties achter de rug en pakken ook de scholen de draad weer zo normaal als mogelijk op. 

Voor nu wens ik iedereen veel leesplezier en nog een hele mooie Indian summer!

René
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KBO Petrus & Paulus kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons

Nu vrijwel alle senioren zijn gevacci-

neerd en ook de beperkende corona-

maatregelen dermate zijn versoepeld

dat het verantwoord was, zijn wij begon-

nen om weer diverse activiteiten te or-

ganiseren. Dit alles uiteraard met

inachtneming van de dan geldende co-

ronamaatregelen.

Inmiddels is de 5-daagse busreis naar

Ootmarsum achter de rug. Ook deze

meerdaagse reis was een groot succes,

zeer goed verzorgd, met mooie en inte-

ressante uitstapjes, dit alles onder de

voortreffelijke leiding van Berry Wage-

ner en Marij van Roosmalen.

Na een periode van lockdown en an-

dere beperkende maatregelen kunnen

de senioren zich eindelijk weer wat

meer onder de mensen begeven.

KBO Petrus en Paulus maakt het voor u

mogelijk om, middels het organiseren

van diverse activiteiten, zoals een geza-

menlijk etentje, een eendaagse bus-

tocht, een stadswandeling, informatieve

lezingen, e.d. op een makkelijke manier

in contact te komen met andere, veelal

gelijkgestemde wijkbewoners. (Kerkelijk

of niet kerkelijk, maakt niet uit.)

Kom een keer langs, doe een keertje

mee. 

Interesse? 
Het lidmaatschap (€ 23.- per jaar) biedt

vele voordelen. Via het Senioren Maga-

zine “Ons“ en de Nieuwsbrief via de e-

mail wordt u op  de hoogte gehouden

van veel voor 50-plussers belangrijk

nieuws. De KBO zet zich n.l. niet alleen

in voor het bevorderen van de sociale

cohesie in de wijk, maar zet zich ook in

groter verband (landelijk en gemeente-

lijk) in voor belangenbehartiging van alle

50-plussers. 

Als niet-lid kunt u ook al kennismaken

met de KBO via de website: www.ons-

magazine.nl.

Zie voor de komende activiteiten onder-

staande activiteitenlijst.

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 

Vanaf medio september worden de vol-

gende activiteiten ondernomen:

wo.15 en do.16 sept. 

stadswandeling centrum Tilburg; 

do. 30 sept. in Petrus en Pauluskerk:
de (uitgestelde) algemene ledenverga-

dering; 

do. 14 okt. 
dagtocht naar vrijheidsmuseum 

Groesbeek; 

di. 26 okt. 
lezing “Muzikaal bewegen voor je

brein”; 

di. 23 nov. 
lezing “Op reis door ons spijsverterings-

kanaal”;

do. 2 dec. 
Kerstarrangement in Hilvarenbeek

ma. 20 dec. 
Kerstviering in De Back.

Over onderstaande volgt nog nader be-

richt:

november: 
diner bij de Rooi Pannen;

vr. 7 jan. 
nieuwjaarsborrel. 
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Bestuurslid Anika Vermeer

van wijkraad De Blaak aan het woord

Perspectief
Het gaat de goede kant op deze zomer.

Een welverdiende vakantie na een be-

wogen jaar. Thuisonderwijs, quarantai-

nes en mondkapjes lijken weer verleden

tijd. De meeste mensen zijn gevacci-

neerd en hebben weer bewegings-

ruimte. Hopelijk blijft het zo.

Op dit moment is het rustig in de wijk.

Terug in het ritme na de vakantie. Som-

mige onderwerpen liggen door Corona

nog even stil, maar zijn nog steeds be-

langrijk. Doordat veel mensen thuis wer-

ken is er minder druk verkeer in de wijk.

Echter blijft de verkeersveiligheid

rondom de scholen een punt van aan-

dacht. Ook in het nieuwe schooljaar wil-

len we een rustige verkeerssituatie

graag vasthouden. Positieve ontwikke-

ling door het vele thuiswerken, is dat

minder mensen de auto pakken. Dat

willen we graag vasthouden. Zo kunnen

de meeste kinderen veilig, lopend en

met de fiets naar school!

Evenementen
Afgelopen jaar waren er weinig evene-

menten in de Blaak. Toch zijn zichtbaar

en minder zichtbaar enthousiaste vrijwil-

ligers actief. Een club die zich met toe-

wijding richt op het schoonhouden van

de wijk. Een succesvolle petitie om het

terenveldje op te knappen voor de jeugd

en een aangepaste koningsdag. Recen-

telijk is door een enthousiaste club men-

sen een pubquiz georganiseerd.

Diezelfde organisatie is ook al druk met

een groter evenement in 2022. Een leuk

vooruitzicht!

Zelf ook enthousiast of vol goede

ideeën? De Wijkraad stimuleert bewo-

ners om zelf iets te organiseren en ini-

tiatieven aan te dragen. Het

bewonersbudget kan hiervoor worden

gebruikt. Zoals bijvoorbeeld voor de

Streetmeet.

Ideeën om mensen met elkaar te ver-

binden of om eenzaamheid te bestrijden

zijn welkom en kunnen door ons worden

gefaciliteerd in het najaar van 2021.
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Nieuws van de wijkraad
Ondanks corona heeft de wijkraad deze

zomer zeker niet stilgezeten. De afgelo-

pen maanden zijn we in gesprek ge-

gaan met de gemeente Tilburg over

verschillende verkeerssituaties rondom

de Blaak. Met name de voorgenomen

uitbreiding van de Baroniebaan geeft

ons (en buurtbewoners) zorgen. De ge-

meente wil de binnenstad van Tilburg

ontzien van verkeer, en de stad groeit

de komende decennia in inwoners. Dat

zorgt hoogstwaarschijnlijk voor meer

verkeer over de Baroniebaan. Gecombi-

neerd met de overheidsplannen voor

verbreding van de A58 zorgt dat ervoor

dat onze wijk meer verkeers-, geluids-

en milieuoverlast krijgt.

We zijn daarover in gesprek gegaan

met de gemeente. In september zijn er

verschillende gesprekken gepland

waarbij ook andere wijkraden uit bijvoor-

beeld de Reeshof aansluiten. Ook hou-

den we de ontwikkelingen rondom de

A58 goed in de gaten, al heeft de ge-

meente daar minder over te zeggen. De

ontwikkelingen kunt u volgen op

www.wijkraaddeblaak.nl/verkeer.

Werkbezoek migrantenhuisvesting
We zijn daarnaast ook op werkbezoek

geweest bij de migrantenhuisvesting

aan de Hub van Doorneweg, naast de

Blaak. Sommige buurtbewoners maak-

ten zich de afgelopen maanden zorgen

over mogelijke overlast. Voorlopig lijkt

dat nog mee te vallen. Desondanks

hebben we goed contact met de be-

heerders en beveiliging bij het complex.

Bij problemen kunnen we hen dus snel

bereiken. Tijdens de bewonersvergade-

ring hoort u er meer over. U kunt ook kij-

ken op

www.wijkraaddeblaak.nl/migrantenhuis-

vesting.

Communicatie
We zijn ook hard bezig de communica-

tie vanuit de wijkraad richting u als

buurtbewoners te verbeteren. We wer-

ken aan een nieuwe website en zijn van

plan in het winkelcentrum in de wijk

twee informatieschermen op te hangen

waar u het laatste nieuws op de wijk

kunt lezen. Uiteraard kunt u zich ook in-

schrijven voor onze nieuwsbrief, zodat u

niets mist! Kijk op www.wijkraadde-

blaak.nl/nieuwsbrief om u in te schrij-

ven!

Kom op 13 oktober naar de bewonersvergadering

De jaarlijkse bewonersvergadering
van de wijkraad vindt plaats op 13
oktober aanstaande. U bent die
avond welkom in Hofstede de Blaak
waar we u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen in en rondom de
wijk en over wat de wijkraad het afge
lopen anderhalf jaar heeft gedaan.

Datum: 13 oktober 2021

Tijdstip: Inloop vanaf 19.30, aanvang

20.00, tot ongeveer 22.00

Locatie: Hofstede de Blaak

Normaal gesproken vindt de jaarlijkse

bewonersvergadering van de wijkraad

in februari plaats. Vanwege de corona-

maatregelen hebben we die dit jaar uit-

gesteld. Tijdens de vergadering op 13

oktober vertellen we dan ook over onze

activiteiten die we over 2020 hebben

uitgevoerd. In 2022 vindt er (hopelijk!)

weer een nieuwe bewonersvergadering

plaats in februari.

Agenda
Tijdens de bewonersvergadering is het

gehele bestuur van de wijkraad aanwe-

zig. We geven verantwoording over wat

we de afgelopen periode hebben ge-

daan voor de wijk, en welke onderwer-

pen er spelen. Ook zijn de politie en

gemeente aanwezig om informatie te

geven.

De volgende onderwerpen komen aan

bod:

1. Voorstellen en installeren van nieuwe

leden wijkraad

2. Veiligheidscijfers in de wijk door 

politie

3. Presentatie gemeente, wethouder 

Marcelle Hendrickx

4. Presentatie Energiecoöperatie De 

Blaak

5. Presentatie project Terenveldje

6. Wijkagenda gemeente/wijkraad door 

gemeente Tilburg

7. Presentatie algemeen jaarverslag 

2020

8. Presentatie financieel jaarverslag 

2020 en begroting 2021/kascontrole

9. Meerjarenprogramma openbare 

ruimte De Blaak

10.Nieuwe statuten

11.Belangrijke lopende zaken in de wijk 

(verkeer, daklozenopvang, 

migrantenhuisvesting etc.)

Uiteraard is er na afloop gelegenheid

om vragen te stellen en het gesprek met

de wijkraad aan te gaan.

Let op: coronamaatregelen
In verband met de coronamaatregelen

is het belangrijk dat we weten op hoe-

veel aanwezigen we kunnen rekenen.

We willen geen maximumaantal bewo-

ners toelaten, maar we vragen u wel

zich vooraf aan te melden zodat we een

beeld hebben van hoeveel mensen er

komen. U kunt aanmelden door een e-

mail met het onderwerp 'Aanmelden be-

wonersvergadering' te sturen naar

bewonersvergadering@wijkraadde-

blaak.nl.

Alvast dank voor de moeite en hopelijk

tot binnenkort!
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Nieuws van T.C. De Blaak

Winteractiviteitencommissie
Het is alweer eind augustus en de

zomer viel dit jaar op een zaterdag. Ik

kijk naar buiten en het regent weer. Na

enkele jaren droogte is het nu een erg

natte zomer. En hoewel het openings-

toernooi vanwege de Coronamaatrege-

len er nog niet geweest is, kijken we

gewoon vooruit, naar de winter, want

met 7 all-weather banen willen we dit

jaar ook gewoon weer in de winter door-

gaan met activiteiten, namelijk de be-

ruchte Winter Clinics. Het is natuurlijk

alweer twee seizoenen geleden dat we

met z’n allen konden oefenen op de

Sauvignon Service en de Sate Smash,

en ook de Bitterballen Backhand zat er

destijds bij sommigen goed in.

En om iedereen de mogelijkheid te

geven om zijn tenniskunsten weer op te

pikken, of eens te proeven aan het ten-

nis bij TC De Blaak, is het voornemen

om ook dit jaar het winterlidmaatschap

(van 1 november tot 1 april) weer in ere

te herstellen. En daar horen ook de

deelname aan de bovengenoemde win-

teractiviteiten bij, die voor alle leden toe-

gankelijk zullen zijn. Natuurlijk gaat de

hussel op zondag (van 10-12) gewoon

door als er geen sneeuw op de banen

ligt, zodat je na enkele partijtjes met

verschillende leden gewoon lekker in de

huiskamer van de Blaak kunt genieten

van een warme chocomel of cappuc-

cino. Kortom, je kunt altijd starten met

tennis, ook in de winter, en bij TC de

Blaak is er altijd een maatje te vinden

dat uitgedaagd wil worden voor een lek-

ker potje tennis, een praatje en een

drankje na afloop. Meer informatie over

het (winter)lidmaatschap is beschikbaar

op de website van TC de Blaak

https://www.tcdeblaak.nl/winterlidmaat-

schap of bij de ledenadministratie.

Kampioenen bij TC de Blaak, 
Afgelopen voorjaar mochten de jeugd-

teams gelukkig weer wedstrijden spe-

len. Ze hebben een kortere competitie

gespeeld dan normaal, maar afgelopen

jaar was er niet veel normaal vanwege

corona. Twee van de 10 jeugdteams

zijn wel kampioen geworden. En die wil-

len we op deze manier even in het zon-

netje zetten. Gefeliciteerd met jullie

overwinningen.

De jongens van team 1 groen met

daarin spelend Benjamin, Luuk, Sem,

Max en Sjors waren in het najaar van

vorig jaar al tweede geworden en waren

gebrand op een kampioenschap. Om ze

hiervoor te motiveren had coach David

teamshirts laten drukken, zodat ze als

een eenheid de strijd aan konden gaan.

Komend seizoen gaan ze het op een

hoger niveau proberen. Heel veel suc-

ces met de komende competitie.

De jongens van team 2 groen zijn in de

voorjaarscompetitie met ruime voor-

sprong kampioen geworden. Julius, Ju-

lian, Jonas en Guus, geholpen door

Bram als superinvaller, hebben alle vijf

hun wedstrijden tegen jeugdteams uit

Loon op zand, Alphen, Riel, Goirle en

Quirijn gewonnen. In elke wedstrijd wor-

den 4 enkelspelen en 2 dubbelspelen

gespeeld. Super gedaan jongens, op

naar volgend seizoen. 
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Blaak-fietstochten einde seizoen

2021

Nu vrijwel alle senioren zijn gevaccineerd en ook de beper-

kende coronamaatregelen dermate zijn versoepeld dat het

weer verantwoord was, zijn wij weer begonnen met het or-

ganiseren van de Blaak-fietstochten. Inmiddels hebben de

vaste deelnemers hiervan per e-mail bericht ontvangen.

Op dinsdag 6 juli zijn wij weer van start gegaan.

Bij het verschijnen van deze editie van het wijkblad zijn wij

al 3 fietstochten verder en resteert nog 1 fietstocht op dins-

dag 5 oktober a.s. Traditiegetrouw zal deze weer in het

sportcafé worden afgesloten met een eenvoudige lunch.

Het einde van het fietsseizoen 2021 betekent tevens weer

de start van de wandeltochten rond de Blaak.

Dit alles uiteraard met inachtneming van de dan geldende

coronamaatregelen.

Wandeltochten in de omgeving van de

Blaak

Voor de wandelliefhebbers staan gedurende de komende

wintermaanden weer 5 wandelingen op het programma op

dinsdag 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari en

12 maart.

De wandelingen zijn circa 6 kilometer en starten om 09:30

uur bij de Hofstede. Na ongeveer 5 kwartier zijn we weer

terug bij de Hofstede, waar de wandeling kan worden be-

sloten met koffiedrinken (kosten: € 1,70 per munt).

Bij te slechte weersomstandigheden zal de wandeling 1

week worden uitgesteld.

Info: wimvanzijl@telfort.nl of (013) 4674603.
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“Gezond en gelukkig oud in Tilburg”.

Dát is wat de gemeente wil voor haar in-

woners. Zo lang mogelijk op een pret-

tige en gezonder manier in de eigen

buurt blijven wonen is één van de be-

langrijkste doelen. Hoe doe je dat en

wat is daarvoor nodig? Om u hierin

goed te ondersteunen, voert Contour-

deTwern Fijn Thuis gesprekken. 

Wat verandert er in je leven als je met

pensioen gaat? Wat heb je nodig om

langer in eigen huis te blijven wonen?

Waar kun je aankloppen voor hulp? Hoe

vul je je vrije tijd in? Heb je wel eens na-

gedacht over vrijwilligerswerk? In het

Fijn Thuis gesprek zoeken we antwoor-

den op deze en ander vragen. Zo ben je

voorbereid als er iets verandert in je

leven.

Wil je een Fijn Thuis gesprek aanvra
gen?
Inwoners die dit jaar 75 jaar worden,

krijgen een automatisch een brief met

een uitnodiging voor een Fijn Thuis ge-

sprek. Maar ook als je jonger bent,

komen wij met alle plezier op huisbe-

zoek om te horen hoe het met je gaat

en welke vragen je hebt. Speciaal opge-

leide vrijwilligers komen aan huis voor

het Fijn Thuis gesprek. Wil je dit graag?

Meld je dan aan bij ContourdeTwern via

013 583 99 07.

Vrijwilliger worden bij Fijn Thuis?
Lijkt het jou leuk om vrijwilliger te wor-

den en minimaal één keer per week op

huisbezoek te gaan? Neem dan contact

op met Anne Woltersom via annewolter-

som@contourdetwern.nl. 

Fijn thuis, dat wil toch iedereen?

Tientallen Tilburgers wachten op dat

ene telefoontje: wij hebben een maatje

voor u gevonden. Ook Zorgvlied telt de

nodige wachtenden. Al deze bewoners

hebben hun eigen verhaal. De gemeen-

schappelijke deler: het dagelijks leven is

te stil geworden. Het contact met een

maatje kan dit wat verzachten. 

Elk verhaal is uniek
Een meneer moest door zijn hoge leef-

tijd al afscheid nemen van vrijwel al zijn

vrienden en familieleden. Of de vrouw

die door haar fysieke conditie niet naar

buiten kan. Meedoen zit er niet meer in.

Een jongere man vindt het vanwege

psychische problemen moeilijk om er al-

leen op uit te gaan. Als er iemand mee-

gaat, dan is dit een enorme opluchting

voor hem.

Aandacht
Er zijn voor een ander, daar gaat het

om. Met respect voor de verschillen en

met oprechte aandacht voor elkaar.

Voor veel mensen zijn de twee uurtjes

per week met hun vrijwilliger iets gewor-

den om naar uit te kijken.

Word jij Tilburgs Maatje?
Lijkt het je wat om één van onze mede-

Tilburgers bij te staan als Tilburgs

Maatje? Neem dan contact op met Con-

tourdeTwern: 013 549 86 46 of advies-

punt@contourdetwern.nl. We heten je

graag welkom!

Er zijn, daar gaat het om
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Wacht eens even… Zijn dat scha
pen? Op steeds meer plekken in Til
burg is het antwoord: ja. Schapen
helpen het gras kort te houden. Isa
en Nuna gingen op zoek naar de wol
lige grasmaaiers. ‘Leuk! Maar hope
lijk eten ze geen afval.’

Gisteren stonden ze er nog: schapen.

Isa (9) en Nuna (9) weten het zeker.

‘Kijk maar’, zegt Isa. ‘Hier liggen keu-

tels.’ Nuna: ‘Het gras is heel kort en ook

heel gelijk. Knap dat schapen zo netjes

kunnen eten.’ Isa kijkt nog eens goed:

‘Er ligt hier wel veel afval. Hopelijk heb-

ben ze er niet van gegeten.’ Nuna: ‘En

het is druk. Er rijden aan twee kanten

auto’s voorbij.’

Keutels en kort gras. Maar de schapen?

Waar zijn ze zelf? Niet ver weg, blijkt,

maar het is wel even zoeken: tussen de

kantoorgebouwen aan de andere kant

van de weg. Isa: ‘Hier is het veel rusti-

ger. Dat lijkt me fijner voor de schapen.’

Nuna: ‘Wat grappig. Als je hier gaat bel-

len, horen ze aan de andere kant mis-

schien heel hard mèèhh.’

Schapen in de stad om het gras te
maaien.

Is dat een goed idee?
Lees wat Isa en Nuna erover schrij

ven…

Is het een goed idee om schapen als

grasmaaier te gebruiken?

Ja, want:

1. Het is beter voor het milieu.

2. Het is leuk voor de mensen om naar 

te kijken.

3. Er is heel veel gras om te eten.

4. Het is fijn dat ze steeds naar een 

andere plek kunnen, want daar is dan 

nieuw gras.

5. Het is fijn voor de auto’s dat het gras 

langs de weg niet zo hoog is.

6. Het is fijn want dan hoeven ze geen 

ander voer.

7. Het is leuk voor de mensen die in de    

kantoren werken om het veldje van 

de schapen heen.

8. Ze staan veilig achter een hek.

9. Ze worden goed verzorgd.

10.Het is leuk voor de mensen want 

dan kunnen ze de schapen voeren.

11 Als er iets is, is er een telefoon-

nummer dat je kunt bellen.

12. Een grasmaaier maakt herrie.

Isa en Nuna

Is het een goed idee om schapen als

grasmaaier te gebruiken?

Nee, want:

1. We weten niet zeker of het beter voor 

het milieu is.

2. De schapen hebben misschien last 

van mensen die kijken.

3. Er zit ook afval tussen het gras. 

Misschien worden ze dan ziek.

4. Krijgen de schapen stress als ze 

steeds naar een andere plek gaan?

5. Zijn de schapen niet bang voor de 

auto’s die langs rijden?

6. Hebben schapen wel genoeg aan 

alleen gras of willen ze niet een 

ander ding een keer eten?

7. Misschien leidt het de mensen in de 

kantoren wel af.

8. Misschien willen mensen ‘s nachts de 

schapen stelen of er gebeurt iets 

anders.

9. Maar het lijkt of het water er al dagen 

staat.

10.Als mensen de schapen voeren, 

worden ze daar niet ziek van?

11 Als er iets is, krijgen de schapen niet 

meteen hulp.

12 Schapen maken ook geluid.

Nuna en Isa

Kauwende grasmaaiers zwerven door de stad
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reactie op artikel van Van den Beemt in vorig wijkblad

F. Meeder

In het voorjaarsnummer van Wijkblad

De Blaak wil kernfysicus Dr.Ir. Frans

C.H.D. van den Beemt de lezers we-

derom doen geloven dat zij van CO2

geen enkele broeikaswerking te duch-

ten hebben. “Bedenk”, zo schrijft hij,

“dat lucht bestaat uit 78% stikstof, 20%

zuurstof, 2% waterdamp en slechts een

schamele 0,04% CO2.” Tegen zo’n

overmacht is CO2 natuurlijk niet opge-

wassen. “Die overmacht aan luchtmole-

culen, stikstof, zuurstof en waterdamp

zijn de dieven die tijdens onderlinge bot-

singen de extra warmte van CO2 mole-

culen afpakken”, aldus Van den Beemt.

Mitsdien kan van broeikaswerking geen

sprake zijn. Probleem opgelost. 

Onzin natuurlijk om te suggereren dat

de werking van bepaalde moleculen af-

hangt van hun numerieke sterkte in het

geheel. Als dat het geval zou zijn, zou

het innemen van medicijnen net zo

goed achterwege gelaten kunnen wor-

den. Welke werking kan immers van

een gebruikelijke dosis van zeg vijf milli-

gram (0,005 gram) verwacht worden op

een totaal lichaamsgewicht van tachtig

kilo? Als 0,04% CO2 al “schamel” mag

heten, hoe onbeduidend moet dan wel

de werking van 0,005/80.000 gram,

ofwel 0,00006% van het geheel zijn.

Niettemin kan een medicijn in al zijn

ogenschijnlijke nietigheid levensred-

dend zijn. Er is trouwens omgekeerd

ook maar heel weinig nodig om iemand

om zeep te helpen. Navalny en Scripal

bijvoorbeeld werden vergiftigd met het

zenuwgas Novitsjok, waarvan 0,001

gram al dodelijk kan zijn. Bij het Zenuw-

gas VX, waarmee de broer van Kim

Jong Un werd uitgeschakeld, volstaat

zelfs een nog geringere dosis. 

Wanneer Van den Beemt nochtans aan

zijn redenering wenst vast te houden,

zou hij daarbij ook in overweging moe-

ten nemen dat meer dan tienduizend

deskundigen uit 195 landen hebben

meegewerkt aan het onlangs versche-

nen schrikaanjagende IPCC-rapport.

Unisono zijn zij de overtuiging toege-

daan dat de hoge CO2-concentratie in-

middels levensbedreigend is en dat wij

op een heuse klimaatcatastrofe afsteve-

nen. Tegen zo’n “overmacht” is zelfs

kernfysicus Van den Beemt – immers

slechts voor 0,01% deel uitmakend van

het geheel - niet opgewassen. 

Tegenover de conclusie aan het eind

van zijn verhaal (namelijk “De broeikas-

werking van CO2 wordt in de kiem ge-

smoord en is kansloos”) wil ik stellen

dat het omgekeerd juist de mens is die

intussen kansloos is. Gedurende tiental-

len jaren hebben wij alle kansen om het

tij te keren, laten lopen. Menigeen heeft

zich daarbij door het bedrieglijke geleu-

ter van klimaatsceptische dwaallichten

laten misleiden. Inmiddels is het naar

mijn vaste overtuiging te laat en heeft

de mensheid het nakijken.

Dat is overigens geen reden om bij de

pakken neer te zitten. Juist als uitster-

ven onvermijdelijk wordt geacht, is er

heel veel werk aan de winkel. Denk

maar eens goed na. Grote spoed is ge-

boden!

F. Meeder

Naschrift: Ik ben bereid om voor dege-

nen die een nadere toelichting op een

en ander wensen, een verhandeling te

schrijven. Daarbij leg ik de grens bij een

minimum van vijf belangstellenden. Zij

kunnen hun belangstelling kenbaar

maken via meederf@yahoo.com

noot van de redactie: Wij vonden een

tegengeluid zeker op zijn plaats, maar

hiermee sluiten we deze discussie af.
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Met bijna een bus vol begonnen we op maandag 9 augustus

aan de trip. Op vrijdagavond 13 augustus kwamen we enthou-

siast en vol mooie indrukken terug.

In de periode van 5-dagen hebben we veel gezien. Dagelijks

reden we door het prachtige, vaak heuvelachtige Twentse land

en door vrijwel, blijkbaar verlaten, schone dorpen. Onze chauf-

feur Ad had vaak al zijn stuurmanskunst nodig om ons op de

juiste plaats te brengen. 

Voordat we om 18:30 uur in Ootmarsum arriveerden, deden we

al drie activiteiten: stadswandeling met gidsen in Nijmegen, be-

zoek aan een kleine maar ook zo mooie RK-kerk en Theehuis

in Vierakker, gemeente Bronkhorst.

Een (zeer) belangrijk aspect van zo'n reis is het hotel. In dit

geval "Stadshotel Ootmarsum" Een betere keuze had men niet

kunnen maken; ruime kamers met veel kastruimte, prima bed-

den en ruime badkamers. Alles straalde kwaliteit uit. Het perso-

neel was hulpvaardig. Het dagelijkse 3-gangen diner was

topkwaliteit. 

Was er dan niets te mopperen jawel hoor! De boter bij het ont-

bijt was te hard.

Het is teveel om alle activiteiten uitvoerig te beschrijven,

daarom een korte impressie:

• Bezoek aan de grootste pot- en perkkwekerij even over de

grens in Duitsland en boottocht over de Ems;

• Toeristische route met gids naar Bad Bertheim. Daarna een

excursie op de voormalige steenfabriek "Werklust" in de avond

in hotel, geschiedenis van Ootmarsum.

• Excursie naar een Bessenkwekerij. Avondwandeling met gids

door het Stadserf van Ootmarsum. In de avond een (oneerlijke)

kennisquiz over Tilburg; immers de niet in Tilburgers maakten

geen schijn van kans. Niet verwonderlijk dat twee rasechte Til-

burgers dames de prijzen wonnen. Maar gezellig was het. 

• Op de laatste dag direct naar Tilburg afreizen? Vergeet het

maar! In de ochtend een bezoek aan het bezoekerscentrum

van Natuurmonumenten op de Sallandse Heuvelrug. Vandaar

naar het Kijk & Luistermuseum in Bennekom. Zeer de moeite

van het bezoeken waard. Een aanrader ook voor kinderen &

in de PLAATS Zeeland, werd de trip besloten met een 3-gan-

gen diner.

Voor ons waren de hoogtepunten: hotel, bezoek steenfabriek,

rondleiding door Ootmarsum en bezoek aan Kijk & Luistermu-

seum. Maar zeker niet te vergeten, de gezelligheid en saam-

horigheid van de reisgenoten. 

Waardering ook naar de organisatoren van de trip, te weten;

Mary van Roosmalen, Berry Wagener en Ad Peters. Als op-

rechte waardering ontvingen ze een origineel cadeau uit Oot-

marsum.

Ko Schaaders

Met KBO Petrus en Paulus 5-dagen naar Ootmarsum (1)

Vakantiereis KBO Petrus en

Paulus naar Ootmarsum (2)

Na de voorbereidingen, informatiemiddag en voorpret ver-

trekken we maandag 9 augustus om 10 uur met de bus naar

Ootmarsum. We zijn met 49 personen, 49 koffers, 8 rollators,

een aantal wandelstokken, mondkapjes en goede zin.

We hebben het hele stadshotel Ootmarsum tot onze beschik-

king.  

Iedere ochtend werden we om 8.00 uur gewekt met de heer-

lijke geur van verse broodjes. Een uitgebreid ontbijt.

Koffie/thee, jus d’orange, een eitje en allerlei heerlijkheden, te

veel om op te noemen. Elke avond om 18.00 uur verrast de

kok ons met een 3 gangen diner. De kok is een vakman. Het

eten is smakelijk klaargemaakt. Een glaasje erbij en genieten

maar. 

Iedere dag om klokslag 10 uur vertrekt de bus voor de uit-

stapjes. Een stad bezoeken, een kerk, tuinen in allerlei varia-

ties: de tuinen van Emsflower, theetuin, bosbessentuin, de

steenfabriek, rondvaart, Sallandse Heuvelrug, het Kijk- en

Luistermuseum. En een middag vrij om door Ootmarsum te

dwalen. 

’s Avonds een gids of een quiz. Even napraten en dan moe

en voldaan naar bed. We hebben het zelfs druk gehad maar

we hebben genoten.

Dank je bestuur van de KBO en alle deelnemers die deze ge-

zellige reis mogelijk hebben gemaakt.

Marij
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De Stadsgidserij verzorgt in 2021 weer

een aantal mooie wandelingen door de

stad. Deelname is alleen op basis van

inschrijving. Ingeval u niet over internet

beschikt kunt u zich ook telefonisch

aanmelden op 06 48262711. 

Ook de coronacrisis speelt een belang-

rijke rol ten aanzien van de wandelin-

gen. Onze maximale groepsgrootte is

12 pers. We respecteren de 1,5 meter

en ingeval van verkoudheidsklachten

verzoeken we om niet mee te wande-

len. Wanneer 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 de wandelingen wel of geen door-

gang vinden.

Zaterdag 25 september 
13.00 uur Heikant: een wereldwijk. 
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Altijd bijzonder een wandeling door “d’n

Haaijkaant” zoals dit stukje Tilburg in de

volksmond wordt genoemd. We lopen in

deze wandeling door de Schans de

Noordelijkste herdgang die Tilburg rijk

is. Veel verhalen, veel bijzonderheden,

een wandeling van d’n Witte Hit tot aan

het vernieuwde zwembad de Drie-

burcht. 

Start: kanaalbrug Oude Lind (Van Gool

stoffen). Kosten € 5.00 p.p.

Zondag 19 september 
13.00 Tivoliwandeling . 
Inschrijven:
giesbers@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. 

Start: bij popcentrum 013. Kosten €

5,00 p.p.

Zondag 26 september 
13.00 uur Van Pollet t/m Paleis. 
Inschrijven beerens@stadsgidserij.nl 
Een prachtige wandeling die ons leidt

vanaf Pollet aan de Spoorlaan (een van

de meest prominente Textielfabrikanten

in Tilburg) door een van de meest histo-

rische straten en toegangen tot Tilburg

Centrum, de Stationsstraat. Deze wan-

deling eindigt in het voormalig Paleis

van Koning Willem II, aan de Paleis

ring, waar vele Tilburgers hun huwelijk

sloten.

Start: bij de ingang Natuurmuseum aan

de Spoorlaan. Kosten € 5,00 p.p.

Zondag 3 oktober 
13.00 uur Wijnwandeling. 
Inschrijven:
beerens@stadsgidserij.nl 
Wijnwandeling met proeverij. In Tilburg

weet men al jaren wat lekker is en

onder de kurk zit. Ooit begonnen met de

geestelijkheid die niet alleen tijdens de

mis, maar ook graag erna, een wijntje

schonk en al spoedig werd overgeno-

men door de Tilburgse textielbaronnen.

Grote namen als Bogaers, Verbunt, Ker-

stens, Knegtel en Vollaers Mandos zul-

len tijdens deze wandeling passeren.

Na afloop moet er zeker geproefd wor-

den.

Start: wandeling achter de Heikese

Kerk.  Kosten € 18,50 p.p.

Zondag 10 oktober 
13.00 uur Herdenken en vieren. 
Inschrijven: reuver@stadsgidserij.nl
Een wandeling in het kader van 75 be-

vrijding. Een wandeling bij het Vrijheids-

park gelegen achter het Factorium 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 rela-

tie leggen met Tilburg en de 2e Wereld-

oorlog.

Start: Vrijheidspark Bisschop Zwijsen-

straat. Kosten 5,00 p.p.

Zondag 17 oktober 
13.00 uur Fatimawandeling. 
Inschrijven: 
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 be-

kende architect Bedaux menig bouw-

werk ontwikkeld heeft en om zeker niet

te vergeten de alom bekende Aabee fa-

brieken hun plek hadden.

Start: Wijkcentrum Koningshaven,

Kruisvaarderstraat 32c Tilburg. Kosten €

5,00 p.p.

Wijzigingen voorbehouden.

Agenda Stadsgidserij
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Volkstuin

John Claesen

Elke week ga ik met de fiets naar de supermarkt om de weke-

lijkse boodschappen te halen. Mijn vrouw maakt, zoals ze dat

al jaren doet, een lijstje en elke week staat er op de eerste

plaats: kaas en beleg. Dan moet ik met mijn winkelwagen de

halve winkel door om op die afdeling te komen. Sta je ook

nog in de rij op je beurt te wachten. Als ik de bestelling einde-

lijk gedaan heb staat er het volgende op het lijstje: aardappe-

len. Ik weet niet hoe het bij jullie supermarkt is maar de

supermarkt waar ik ga liggen de aardappels helemaal voor-

aan. Kan ik met mijn winkelwagen weer helemaal terug tegen

het loopverkeer in. Tijdens de coronaperiode mocht dat niet

eens en kon ik eerst gaan afrekenen en weer opnieuw begin-

nen. Je kon en moest de pijlen volgen. 

Tegenwoordig krijg ik de aardappelen van mijn zwager. Die

heeft een volkstuin en die heeft voldoende aardappelen in

zijn tuin. Die heeft als hobby een volkstuintje. Dit jaar heeft hij

mij gevraagd of ik zijn tuin wil verzorgen als hij op vakantie is.

Ik zei dat dat geen probleem is maar ik stond er niet bij stil

dat hij wel vijf keer per jaar op vakantie gaat. Hij legt er ook

altijd een lijstje bij wat ik dan moet doen. Als het droog weer

is moet ik extra water geven. Op de fiets weer helemaal naar

huis fietsen om een emmer water te halen. Dat valt niet mee.

Een emmer water is trouwens zo leeg. Zomers komt er bij het

tuinieren veel water aan te pas en ook grotendeels van mijn

transpiratie. Ook staat er op het lijstje van mijn zwager: on-

kruid wieden. Weet u hoe zwaar dit werk is. Weet u hoe vaak

je dit moet doen. Je bent klaar en dan kun je weer vooraan

beginnen. Midden in de zomer ben je alleen bezig water te

halen en onkruid wieden. En bij het onkruid maakt het niet uit

of het koud is of de zon volop schijnt; het groeit altijd. Beter

dan de tomaatjes, boontjes en komkommers. Vijf vakanties

lang ben ik bezig met deze karweitjes. Ik had mijn pensioen

heel anders voorgesteld. Als het oogsttijd is mag ik trouwens

thuisblijven. Dus voor mij geen sla of andere groente waar-

mee ik mijn vrouw kan verrassen. Als de tuin in het najaar

weer helemaal leeggeroofd is, gaat mijn zwager met zijn

vrouw weer op vakantie. Ligt er een briefje of ik de tuin wil

omspitten. Je bent nooit te oud om iets stoms te leren, maar

een supermarkt vol met groente is toch wel erg handig.
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Het Inloophuis Midden-Brabant is een

“huiskamer” voor mensen die getroffen

zijn door kanker ( in hun omgeving).

Hier kun je een kop thee komen drin-

ken, je verhaal delen, troost vinden bij

lotgenotencontact groepen of bijvoor-

beeld ontspanning en afleiding vinden

door mee te doen aan een van de crea-

tieve workshops die we aanbieden.

In het najaar zijn er diverse NIEUWE
activiteiten:

Lotgenotencontact mensen met kanker

in het hoofd en halsgebied 

op woensdag 22 september van 14.00

tot 16.00 organiseert het Inloophuis

Samen met het ETZ ziekenhuis een

ontmoetingsbijeenkomst voor mensen

met kanker in het hoofd-halsgebied uur,

in het Inloophuis. De casemanagers

hoofd-hals oncologie zullen dan ook

aanwezig zijn.

Daarnaast organiseert het Inloophuis

lotgenotencontact (maandelijks) mo-

menten voor mensen met:

* Borstkanker (i.s.m. Borstkankervereni-

ging, 29 sept)

* Bloed/Lymfeklierkanker (samen met

Hematon)

* Prostaatkanker (i.s.m. prostaatkanker-

vereniging, 13 september)

* Partneravond: Je partner heeft kanker

maar hoe gaat het met jou?

Lotgenotencontact: De erkenning en

herkenning die je bij lotgenoten mag

vinden is onvervangbaar. Het delen van

bijvoorbeeld praktische informatie

rondom behandelingen, tips tegen

kwaaltjes, nieuwe medicijnen, 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?

In de activiteitenkalender op de website

zie je alle data en tijden terug en daar

kun je je ook aanmelden. www.inloop-

huismiddenbrabant.nl

Spreekuur ‘Aandacht voor levensvra
gen’.
In het Inloophuis kun je een afspraak

maken met ‘de Praktijk voor levensvra-

gen Midden-Brabant’. Geestelijk verzor-

gers kunnen je ondersteunen bij

levensvragen en ingrijpende gebeurte-

nissen. Zij helpen je gedachten te orde-

nen, ruimte te maken voor dingen die je

bezighouden. Samen wordt gekeken

naar hoe het verder moet als je nu de

richting niet weet. En uiteraard zijn ook

je naasten welkom. Geestelijk verzor-

gers zijn geaccrediteerde professionals.

Gesprekken zijn anoniem en er zijn

geen kosten aan verbonden, een af-

spraak maken kan via de website of per

email.

Bijeenkomst “Tussenlanders”
woensdag 6 oktober

Wie niet meer kan genezen, komt te-

recht in Tussenland: een overgangsge-

bied tussen leven en dood waarin je de

weg niet kent en waarvan je de taal niet

spreekt. Daarom is er behoefte aan

wegwijzers. Hoe is een leven met een

aangezegde dood en wat is de waarde

van palliatieve zorg. Veel mensen den-

ken dat deze zorg alleen bedoeld is

voor de laatste weken van het leven.

Niets is minder waar. Een verblijf in Tus-

senland kan jaren duren, wat nieuwe

vragen en dilemma’s met zich mee-

brengt. Ook professionals hebben vaak

geen goed beeld van de palliatieve

zorg. Of ze durven er niet over te pra-

ten. Het gevolg is dat veel mensen na

de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ versto-

ken blijven van goede zorg.

Verder worden er 2 thema avonden ge-

organiseerd: “Kracht voelen na kanker”

op 28 september en “Levend verlies” op

12 oktober.

Voel je welkom!

Inloophuis Midden-Brabant 

Wilhelminapark 29 

5041 EC Tilburg 

013 785 16 81 

Nieuwe activiteiten dit najaar bij het Inloophuis Midden-Brabant
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Energiecoöperatie de Blaak organiseert

op 2 oktober een energiemarkt. U kunt

terecht in de sporthal en het sportcafé

om u te laten adviseren over het ver-

duurzamen van uw huis, door voorlich-

ting van verkopers en installateurs,

energieadviseurs en de energiecoöpe-

ratie zelf. Naast praktisch advies is er

ook meer dan genoeg vermaak: er zijn

spellen, challenges, en u kunt er terecht

voor de Escape Energiebus, waar u of

uw kinderen moeten proberen de aarde

te redden van de opwarming. Ook 

verloten we onder de aanwezigen

mooie prijzen waarmee u in een hand-

omdraai uw huis snel een stukje duur-

zamer kunt maken. Daarmee is de

energiemarkt niet alleen leerzaam en

nuttig, maar ook nog eens erg leuk!

De energiemarkt is bedoeld om bewo-

ners van de wijk meer te leren over het

verduurzamen van huizen. Daarmee

maken we ons klaar voor de energie-

transitie. Voor het verduurzamen van

woningen kunt u muren, daken en 

vloeren laten isoleren, betere kozijnen

en glas nemen of zonnepanelen 

aanleggen. Maar het kan erg moeilijk

zijn om uit te zoeken wat de beste (en

voordeligste!) oplossing voor uw huis is.

En hoe zit het bijvoorbeeld met het af-

stappen van gas, waarvoor u een

nieuwe ketel nodig heeft? Tijdens de

energiemarkt krijgt u antwoord op al die

vragen. 

Activiteiten voor jong en oud
Ook voor de jongsten onder ons is er 

tijdens de energiemarkt genoeg te

doen. Zij hoeven zich niet te vervelen,

want in het sportcafé komt de Green

Challenge Pop-up-kist te staan. Die

geeft duurzame uitdagingen die ze

samen met hun familie en vrienden 

kunnen uitvoeren..  Ook kunnen er

games gespeeld worden die speciaal

over de energietransitie gaan.  Men kan

zich laten schminken en voor de 

avontuurlijke onder ons (jong en oud) is

er de duurzame Escape) Energiebus. In

die interactieve bus krijgt u de uitdaging

de temperatuur zo snel mogelijk om-

hoog of omlaag te krijgen met behulp

van goede isolatie en andere energie-

technieken. Lukt het jou om de klimaat-

verandering tegen te gaan en de

temperatuurstijging van de aarde te

voorkomen? Zo wordt de energiemarkt

niet alleen leerzaam, maar ook nog

eens leuk!

2 oktober Energiemarkt De Blaak

Datum:  2 oktober 2021
Locatie: Sporthal en sportcafé De
Blaak, Grebbe 6365, 5032 RR Tilburg
Tijd: Tussen 10.00 en 17.00
Entree: gratis!

Deelnemers en advies
In een van de zalen tonen verschillende

leveranciers en fabrikanten hun 

producten. Op hun marktkramen kunt u

met hen in gesprek voor advies over 

installatie en aankoop. U kunt er terecht

voor:

• Isolatie

• Kozijnen

• Warmtepompen

• Zonnepanelen

• Lage temperatuurverwarming

• (Slimme) verlichting

• Vloerverwarming

Presentaties
Naast de informatiemarkt kunt u ook

presentaties volgen van verschillende

van deze leveranciers en natuurlijk ook

van onze energieadviseurs. In de 

andere sportzaal geven zij presentaties

over de energietransitie en de bijbeho-

rende uitdaging. U leert er over de 

voordelen van isolatie, of hoeveel

stroom zonnepanelen praktisch 

opwekken, en wat het verschil nou 

precies is tussen HR++- of tripel-glas.

Verloten van leuke prijzen!
Om u meteen goed op weg te helpen

met verduurzaming verloten we onder

alle aanwezigen een set slimme lampen

van Osram. Daarmee hoeft u zich nooit

meer af te vragen of u uw lampen per

ongeluk aan hebt laten staan!

Voor meer informatie over de energie-

markt  houdt onze website https://ener-

giedeblaak.nl/energiemarkt in de gaten

of meldt u zich nu aan voor onze

nieuwsmail: info@energiedeblaak.nl

We hopen u te zien op 2 oktober in de

sporthal. Aanmelden hoeft niet, en en-

tree is gratis. Tot dan!
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Sportvereniging “de Blaak”

Wisseling jeugdtrainer badminton.
Frank van der Heijden heeft vele jaren

de fijne kneepjes van het badminton

aan de jeugd geleerd. Met ingang van

het nieuwe seizoen geeft hij het stokje

over aan zijn zoon Thijs. Tijdens de laat-

ste training is hierbij stilgestaan.

Dank je wel Frank voor je inzet bij het

badminton en Thijs veel succes met een

nieuw begin als jeugdtrainer.

Nieuwkomers
Midden in de coronatijd  maakte de bad-

minton groep kennis met twee nieuwko-

mers. Vader Jérôme en zoon Noël.

Sinds enige tijd woonachtig in de Blaak.

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 Thijs 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:

Tijdens deze uren Fitness op apparaten www.svdeblaak.nl

(niet tijdens yoga)

Zie voor meer informatie betr. contributie, trainingsrooster etc. en contact, onze website: 

www.svdeblaak.nl. Je kunt altijd aan een gratis proefles mee komen doen. 
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Van de redactie:
We zijn alweer een nieuw sportjaar in-

gegaan. Met een samenleving, die ge-

leerd heeft om te gaan met corona en

haar besmettingsgevaar. Dus hopelijk

kunnen alle sporten in het komend sei-

zoen 2021-2022 weer floreren.

We willen graag een levende vereniging

zijn met voldoende leden en een be-

stuur, dat het sporten organiseert en fa-

ciliteert. Daarvoor is het ook

noodzakelijk dat er lijntjes lopen van de

desbetreffende sportonderdelen naar

het bestuur en natuurlijk ook vice versa.

Om dat ook mogelijk te maken zullen

bestuursleden zich in september a.s.

laten zien bij de diverse sporten.

Als dit wijkblad uitkomt, zijn we alweer

een paar weken bezig met sporten. En

voor wie het nog niet gezien heeft: ver-

nieuwde informatie en het nieuwe roos-

ter voor alle sporten in de Sporthal en

de Rise staat op de website.

Heb je interesse in een van onze spor-

ten, neem dan even contact op.

Volgen jullie ons al op social media?

facebook:

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

ging.deblaak

instagram: sportvereniging de blaak

naam. We zien uit naar ons eerste vol-

ledige seizoen bij de Blaak. De donder-

dagavonden staan genoteerd in onze

gezinsagenda.

Er is nu nog volop plaats voor
nieuwe jeugdleden om aan de trai
ning door Thijs deel te gaan nemen.
Voor badminton senioren is er be
perkt plaats. Meld je aan via onze
website www.svdeblaak of neem
contact op met de coördinator bad
minton voor een proefles.

En van tevoren een keer komen kijken

of het wat is? Welkom

Wie wil onze groep enthousiaste
dames, die fit wil blijven, op woens
dagavond van 20.00 tot 21.00 Keepfit
training gaan geven?
- In de schoolvakanties is er geen 

training.

- Geluidsinstallatie, koptelefoon en 

materialen zijn aanwezig

- Goede beloning

Voor verdere informatie; neem contact

op met de coördinator en email: se-

creta-riaat@svdeblaak.nl of check onze

website www.svdeblaak.nl.

Voorzitter Ton van de Leun had een
klein gesprekje met Jérôme.

Ton: Hoe kwam je bij SV de Blaak te-

recht?

Jérôme: Ik had al eerder badminton ge-

speeld, maar dat is lang geleden. Pak-

weg twee jaar geleden kwamen we

weer in Tilburg wonen. Het leek leuk en

goed voor lijf en leden om een sport op

te pakken. Na enige overweging beslo-

ten we om eens te gaan kijken bij de

Sportvereniging de Blaak. Gelet op mijn

verleden lag badminton erg voor de

hand. Makkelijk op te pakken, dicht bij

huis. Ook mijn zoon leek dat leuk. Het

werd dus badminton.

Ton: Hoe werd je opgevangen bij de

club?

Jérôme: We voelden ons meteen wel-

kom. De aanwezige mensen waren har-

telijk; er werd naar ons welbevinden

gevraagd. We kregen tips en aanwijzin-

gen van mede-badmintonners als ook

van de trainers Thijs en Frank. Ik werd

bij de senioren ingedeeld en mijn zoon

bij de junioren.

Ton: En nu?

Jérôme: Wij kennen nu de meeste bad-

mintonners van gezicht en velen ook bij
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We blikken kort terug… op de laatste
schoolweek van basisschool De
Borne

Op het moment dat het Wijkblad bij u in

de bus valt, is het alweer een tijdje gele-

den dat de zomervakantie begon voor

de leerlingen van basisschool De

Borne. Toch blikken we even kort terug

op de laatste, feestelijke week van een

heel bijzonder schooljaar. Op maandag

6 september komen onze leerlingen

terug van een welverdiende, fijne va-

kantie en gaan we samen aan de slag

om er een mooi, leerrijk én hopelijk co-

ronavrij schooljaar van te maken.

Afscheid leerlingen groep 8
Woensdagavond 21 juli mochten de

schoolverlaters samen met hun ouders

naar de voorstelling in de Schouwburg.

Daar werd de film getoond waar ze de

laatste schoolweken met veel energie

en enthousiasme aan gewerkt hebben.

De scripts hebben ze zelf bedacht en

gespeeld en alles erom heen geregeld.

We zijn dan ook erg trots want het re-

sultaat mocht er zijn!! De hele zaal heeft

genoten van de film. Natuurlijk mochten

de kinderen van unit 1, 2 en 3 de vol-

gende dag de film bekijken in de thuis-

groep.

Op donderdagmiddag namen we offici-

eel afscheid van onze schoolverlaters.

Na een mooie speech van meneer Nor-

man (directeur bs De Borne) overhan-

digden twee leerlingen hem een mooi

cadeau voor de school: twee prachtige

stoeptegels met de namen van alle leer-

lingen die dit jaar uit zijn gevlogen naar

het VO. De tegels zijn al te bewonderen

in de stoep bij de hoofdingang achter

het beeldje. Na het officiële gedeelte

was het tijd om al onze schoolverlaters

letterlijk in kruiwagens de school uit te

kruien onder luid gejuich van alle leerlin-

gen. Een fikse klus voor de leerkrachten

van unit 3 en 4 maar ook dit keer weer

een zeer geslaagd en erg vrolijk-kruiwa-

gen-koud-water-en-bloem-spektakel!  

Laatste schooldag
Op de laatste schooldag stonden twee

voorstellingen van De Hippe Gasten op

het programma. Zowel unit 1 en 2 als

unit 3 en 4 hebben genoten van dit vro-

lijke, energieke en vooral muzikale op-

treden. Om het nog feestelijker te

maken had de oudervereniging een ijs-

kar geregeld en alle kinderen getrak-

teerd op een heerlijk ijsje! Na het

muzikale spektakel hebben we op het

schoolplein het Borne-lied gezongen en

gezamenlijk afscheid genomen van me-

neer Paul, meneer Geert, meneer Rik,

juf Lotje, juf Marike, juf Petra en juf De-

siree. Daarna was het tijd om iedereen

gedag te zeggen en kon de zomerva-

kantie echt beginnen.

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. 

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

e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl
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Green Deal
Op dinsdagavond 22 juni was het einde-

lijk zover: tijdens de Algemene Leden-

vergadering hebben de

energiecoöperatie en de gemeente Til-

burg officieel de ‘Green Deal’ getekend.

Namens de EC deed Ruud Zuer dit.

Wethouder Oscar Dusschooten zette

zijn handtekening namens de gemeente

Tilburg. Deze overeenkomst maakt het

voor ons als coöperatie financieel mo-

gelijk om de geplande activiteiten in het

kader van de energietransitie te realise-

ren. Iedereen die geïnteresseerd is in

wat de Green Deal precies inhoudt,

nodig ik uit om onze

energiedeblaak.nl/green-deal te bezoe-

ken. Daar kunt u het volledige docu-

ment inzien.

Bestuurswisseling
Op diezelfde avond heeft er ook een be-

stuurswisseling bij de energiecoöperatie

plaatsgevonden. Voorzitter Ruud Zuer

en secretaris Hans van Rosmalen zijn

afgetreden. Beide heren waren al vanaf

de oprichting bij de energiecoöperatie

betrokken. Door hun geweldige inzet is

zij gegroeid tot de coöperatie zoals we

die nu kennen. Ruud en Hans vonden

het dan ook tijd om het stokje over te

dragen aan de volgende generatie. Wij

zijn hen dan ook uiterst dankbaar voor

hun onbaatzuchtige inzet gedurende al

die jaren. Zij blijven zich overigens ge-

woon inzetten voor de coöperatie, maar

dan meer op de achtergrond. Het voor-

zitterschap is diezelfde avond overge-

dragen aan Kees de Rooij. De rol van

secretaris is overgenomen door Hans

Jager (tevens Energieadviseur van de

EC). Aan beide heren de zware taak om

onze wijk verder door de energietransi-

tie te loodsen.   

16 september: Energiecafé over
hybride warmtepompen
Energiecoöperatie De Blaak organiseert

op 16 september om 20:00 een nieuw

energiecafé. In Sportcafé De Blaak (bij

de sporthal tegenover OBS De Blaak)

leert u alles over de mogelijkheden van

hybride waterpompen. 

Tijdens het energiecafé krijgt u ant-

woord op vragen zoals:

- Wat zijn hybride verwarmings-

toestellen eigenlijk?

- Waarom moeten we voor deze 

oplossing kiezen?

- Wat kost een hybride warmtepomp, 

en hoe verhouden de investeringskos

ten zich met de opbrengsten?

- Kan ik mijn huis wel aangenaam warm 

stoken in de winter?

- Welke verbeteringen zijn nodig in mijn 

huis voor een optimaal rendement?

- Is dit de eindoplossing voor het CO2-

probleem in de gebouwde omgeving?

Mocht u interesse gewekt zijn, kom dan

deze avond naar het energiecafé dat

gratis toegankelijk is voor iedere Blaak-

bewoner.

De stand van zaken rondom de
REKS en de Transitie Visie
Warmte
De provincie Noord-Brabant, en de ge-

meenten en waterschappen in de regio

Hart van Brabant zijn akkoord gegaan

met het REKS-bod 1.0, de Regionale

Energie- en Klimaatstrategie. Het bod is

inmiddels ook ingediend bij het Natio-

naal Programma Regionale Strategie

(NP RES). De details van de REKS zijn

terug te vinden op onze energiede-

blaak.nl/reks-10.

Slot
De energiecoöperatie probeert op aller-

lei manieren en over een breed scala

van onderwerpen rondom de energie-

transitie mee te denken en hierover zo

breed mogelijk haar leden en de wijk te

informeren. 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

kunt u deelnemen aan onze klankbord-

groep of werkgroepen. U bent dus van

harte welkom! Aarzel niet en neem via

de website contact op of bezoek onze

energiecafés. 

Michel Ruts, Tijs Hofmans & 

Kees de Rooij
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Grafmonumenten (1)
A. van der Leun

voorzitter stichting begraafplaats Vredehof

Lopend over begraafplaatsen zie je veel

verschillende grafmonumenten. Met het

begrip grafmonument bedoel ik zo on-

geveer alles wat er op een graf kan

staan. En dat al die grafbedekkingen

lang niet altijd monumenten zijn, snap

we met zijn allen wel. Want je komt wat

tegen……

Een grafmonument heeft natuurlijk als

eerste functie om aan te geven wie er

begraven ligt.  Maar het is veel meer

geworden de afgelopen honderden

jaren.

Bijvoorbeeld het materiaalgebruik. Vroe-

ger werden er simpele materialen ge-

bruikt, die dichtbij te vinden waren. Hout

dus. Relatief makkelijk te verwerken. En

we hadden er veel ervaring mee, kijk

maar eens naar al die kerken met hou-

ten beelden, orgels en preekstoelen.

Hout, een mooi en warm materiaal. Na-

deeltje was: het verduurzamen lukte

niet zo goed. En juist een grafbedenking

moet jaren meegaan.

Later kwam natuursteen. Veel duurder

en moeilijker te bewerken. In eerste in-

stantie vooral voor de rijken. Kijk maar

eens naar de rooms-katholieke begraaf-

plaats aan de Bredaseweg. Fantasti-

sche sculpturen, of moet ik het soms

architectonische bouwwerken noemen?

Onderhoudsarm en niet te verwoesten.

Vormgeving vaak afgeleid van religi-

euze uitingen, of op basis van teksten

uit de bijbel. 

Soms een liggend grafmonument, vaak

ook staand. Kijk maar eens op de be-

graafplaats West aan de Hoflaan. En op

vele andere begraafplaatsen in den

lande.  

Natuursteen was lange tijd de norm,

met soms dertien in het dozijn.

In de 2e helft van de vorige eeuw waren

er grote omwentelingen. Denk aan de

studentenrevolte in Parijs, de Maagden-

huisbezetting in Amsterdam. Al wat eer-

der onderdrukkingen in Praag en

Hongarije. Ontzuiling. Tijd voor nieuwe

ideeën en individuele expressie. Ver-

traagd leidde dat ook tot ander materi-

aalgebruik bij grafmonumenten. Zo

kwam hout terug, omdat we veel meer

houtsoorten tot onze beschikking heb-

ben en we beter kunnen verduurzamen.

Je ziet onbewerkt hout, glimmend gelakt

hout, hardhout waar weinig of niets aan

gedaan is qua behandeling. 

Op Vredehof zagen we ook staal op de

begraafplaats verschijnen. Glimmend in

de zon. Glad. 

Of juist cortenstaal, dat ziet er roodbruin

roestend uit. Alleen professioneel te

creëren, kan heel lang mee.

Ook glazen monumenten treffen we her

en der aan, ook op Vredehof. Een

kwetsbaar en fragiel materiaal, past

misschien juist daardoor op een be-

graafplaats waar mensen, soms na een

kwetsbare laatste periode in hun leven,

terechtkomen.

Er zijn ook materialen in de uitverkoop

gegaan. Zo zien we bijna geen grafmo-

numenten meer van metselwerk.

Het wachten is natuurlijk op het eerste

grafmonument uit een 3d-printer………

Sommige begraafplaatsen beïnvloeden

de materiaalkeuze van het grafmonu-

ment. Bijvoorbeeld alleen grafvelden

met een staande steen, want dat maait

zo makkelijk. Of grafvelden met alleen

liggende stenen. Ziet er heel overzichte-

lijk uit. Natuurlijk zijn er ook begraaf-

plaatsen waar de traditie een grote rol

speelt voor wat betreft het materiaalge-

bruik.

Op Vredehof kiezen we voor veel vrij-

heid. We geven maximale afmetingen

aan (breedte, hoogte) en verder stimu-

leren we de individuele verbeelding.

Vaak nemen nabestaanden een ontwer-

per in de arm. Na verloop van de jaren

zie je de diversiteit terug op de begraaf-

plaats. Een grote variëteit van materia-

len. Meestal geslaagd, en natuurlijk

soms ook niet.  

In een volgende column zal ik het heb-

ben over teksten en symbolen op graf-

monumenten.

Reacties op mijn columns graag op be-

heer@vredehof-tilburg.nl onder vermel-

ding column wijkblad De Blaak.
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La Renaissance voortvarend uit de startblokken

met grootse plannen.

Renaissance betekent letterlijk weder-

geboorte. Een wedergeboorte geeft al-

tijd extra energie. Het Tilburgs

Mannenkoor La Renaissance heeft na

de vrijheidsbeperkende maatregelen

van de Corona-pandemie ook het ge-

voel dat het voor de derde keer toe is

aan een wedergeboorte. Die wil het ook

met veel energie vormgeven. Natuurlijk

is het zo dat ook bij het mannenkoor het

aantal leden is verminderd, maar dan

nog kent het koor een veertigtal actieve

leden die invulling willen geven aan hun

doelstelling: het geven van mooie con-

certen voor de Tilburgse gemeenschap.

Dit doen we onder de inspirerende lei-

ding van Carl van Kuijck en onze vaste

begeleider Ben Martin Wijand.        

De ambities van het koor zijn wederom

hoog gespannen om het oude niveau

weer te kunnen bereiken. Voor 2022 is

een jubileumconcert gepland op 12 no-

vember in de Concertzaal en tussentijds

geeft het koor acte de présence op di-

verse podia in het Tilburgse en daarbui-

ten. Om dit niveau te kunnen behalen

blijft het koor geïnteresseerd in mannen

die in een fijne en gezellige sfeer opti-

male prestaties willen neerzetten. Dus

als u interesse heeft of ook als uw

”oude” koor het doek helaas heeft laten

vallen maar u toch wilt blijven zingen,

aarzel niet om een van de repetities bij

te wonen van het Tilburgs Mannenkoor

in wijkcentrum HET KRUISPUNT aan

de Sinopelstraat op de maandagavond

van 20.00 tot 22.15 uur vanaf maandag

13 september 2021 en teken in op een

gratis opleidingsprogramma dat het

koor voor u in petto heeft vanaf begin

oktober 2021,  zes maandagen van

19.00- 19.50 uur in hetzelfde wijkcen-

trum. We kennen ook uw excuus. 

Menigeen zal zeggen dat hij niet kan

zingen. Vertrouw erop dat menig zanger

van het Tilburgs Mannenkoor dat ook

dacht maar nu al jarenlang een zang-

prestatie neerzet van formaat. DUS

AARZEL  NIET, MAAR KOM EN OVER-

TUIG U DAT OOK U HET ZINGEN IN U

HEEFT.

Neemt u bij interesse contact op met

het secretariaat: dhr. Peter van Schilt,

tel. 06-42734149 of stuur een mailtje

naar hem petervanschilt@hotmail.com .

Informatie is ook te vinden op onze

website www.mannenkoor-la-renais-

sance.nl   

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Berichten over 
uw buurt
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Woordzoeker
Door Boudewijn Waijers

Deze puzzel bevat 51 van de (volgens mij) 84 straatnamen in De Blaak. Als je ze allemaal wegstreept, blijven er 19 letters over.

Deze vormen de oplossing van de woordzoeker.

DE OPLOSSING IS: ...........................................................................

De oplossing van de puzzel, inclusief de gebruikte én niet gebruikte straatnamen vind u op de laatste pagina van dit wijkblad.

Zangers en zangeressen gezocht

Ons koor, Gemengd koor Scampolo, ontvangt met plezier zangers en zangeressen, bijv. van koren die onlangs zijn opgehouden

te bestaan.

Bij belangstelling: bezoek onze website:www.scampolo.nl

Tel: 013-4562332

E-mail: secretaris@scampolo.nl 
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Na een lange zomer staan we weer aan

het begin van een nieuw koorseizoen.

Helaas zijn de maatregelen nog niet erg

versoepeld voor koren, dus we blijven

voorzichtig en repeteren nog steeds in

de Petrus en Paulus kerk, waar we vol-

doende ruimte hebben om afstand te

houden,

Op een zonnige zaterdagmiddag heb-

ben we ons turbulente koorjaar afgeslo-

ten met een bezoek aan de siertuin in

Gilze, waar we ook een concertje in de

open lucht hebben gegeven. 

We kijken als koor uit naar zondagmid-

dag 24 oktober. We geven dan een

klein concert het eerste in bijna twee

jaar. De Petrus en Pauluskerk biedt hier

alle mogelijkheden voor, het publiek kan

op afstand van elkaar zitten. De toe-

gang is gratis , we beginnen om 15.00.

Op 31 oktober heeft de Federatie Til-

burgse Zangverenigingen een presenta-

tie georganiseerd voor alle Tilburgse

koren.  Deze presentatie is in de Koe-

pelhal. Ook koor Malkander geeft hier

een kleine presentatie. Voor ons als

koor leuk om naar uit te kijken voor u

als toehoorder leuk om te komen luiste-

ren. Entree is gratis. 

Zin om ons koor te komen versterken

meld je aan info@koormalkander.nl

Koor Malkander

In de eerste week van september ver-

scheen het boek Onkruid vergaat wel,

een boek over de parabels van Jezus.

De parabels van Jezus zijn kleurrijke,

boeiende miniaturen. Ze zetten aan tot

denken en prikkelen tot tegenspraak.

De bedoeling ervan is om lezers de

ogen te openen en met een andere blik

naar zichzelf en de wereld om hen heen

te laten kijken. 

In Onkruid vergaat wel is aandacht voor

de bijzondere manier waarop deze ver-

haaltjes worden verteld. Dat onthult hoe

vreemd en verrassend ze zijn. Zo blijkt

dat ze gangbare normen en waarden

van kritische vraagtekens voorzien.

Jezus’ parabels zijn niet onschuldig.

Van de lezer wordt steeds een oordeel

gevraagd. 

Dit is geen boek om snel door te lezen.

Tekst en uitleg willen de lezers opnieuw

met de parabels in gesprek brengen.

Daarbij heeft elk verhaaltje voldoende

tijd en aandacht van de lezers nodig om

zijn provocerende werk als parabel

goed te kunnen doen. De verwachting is

dat zij zo zullen ontdekken dat deze

raadselachtige vertellingen ook van-

daag de dag nog actueel en springle-

vend zijn, en het vermogen bezitten om

lezers met uitdagende inzichten te con-

fronteren. 

Boekgegevens

Onkruid vergaat wel. De actualiteit van

Jezus’ parabels.

Paperback | 96 pagina’s | ISBN:

9789089724304 | Prijs € 17,95 | Ver-

schijnt: 01-09-2021

Een uitgave van Berne Media | uitgeve-

rij abdij van berne i.s.m. uitgeverij Hale-

wijn, Antwerpen. U vindt het boek op:

https://bit.ly/2SOj0H9

Parabels als een vorm van tegenspraak
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Aa of Weerĳs

Agger

Amer

Beeklaan

Beilerstroom

Calfvense Bosloop

Deltalaan

Dieze

Dintel

Dollard

Dommel

Leigraaf

Linge

Loenense Beek

Mark

Meerkens-loop

Merkske

Middelgraaf

Niers

Ollandse Loop

Peelrijt

Ekkersrijt

Essche Stroom

Geul

Grebbe

Hierdense Beek

Hunze

Jeker

Krammer

Landmeerse Loop

Lauwers

Reest

Regge

Sint Maar-tensloop

Sloe

Sluisgraaf

Stroomlaan

Swalm

Texelstroom

Tongelreep

Toverse Beek

Uppelse Vliet

Vaartlaan

Vecht

Vierbanse Gantel

Vlettevaart

Weergraaf

Weteringlaan

Zijpe

Zoom

Zwin

Oplossing woordzoeker: TWEEHONDERD EN VIJFTIG.

Gebruikte straatnamen:

Niet gebruikt: het Oude Maasje, Veerse Meer en Volkerak, en de Biezenloop, Bruggenrijt, Engbebeek, Esperloop, Glanerbeek,

Grevelingen, Griend, Hammerbeek, Meibeek, Ottergraaf, Ravensbeek, Rissebeek, Schipbeek, Thornerbeek, Vliestroom, Wielin-

gen en Zieversbeek. Daarnaast zijn er de fietspaden die op -pad eindigen, die geen van allen in de puzzel voorkomen: het Ber-

kelpad, Bernissepad, Dollardpad, Dongepad, Dussenpad, Genderpad, Leubeekpad, Noorbeekpad, Reuselpad, Roerpad,

Roseppad, Slingepad en Wormpad (de Griend is ook een fietspad).

KVW-week 2021 met

prachtig weer

Vrijdagmiddag rond vier uur was het

zover: zingend, dansend en hossend

werd met 850 kinderen en 250 begelei-

ders afscheid genomen van de KVW-

week 2021. 

Voor ieder een moment van emotie,

zeker als het KVW-lied door de tent

schalt. 

Als toehoorders in de tent, genieten wij

"oudjes" al jaren van het spektakel. 

De saamhorigheid, vriendschap en res-

pect tussen kinderen en leiding  is

overal aanwezig. 

Ouders en kinderen in De Blaak, zijn te-

recht trots op de organisatoren van de

KVW-week met de vaak jonge, enthou-

siasme leiding. 

Ook wij verlangen nu al naar 22 augus-

tus 2022

Jenny en Ko Schaaders.
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Blaakwijzer
In de Blaakwijzer vindt u relevante informatie die voor u van belang kan zijn. Het betreft wijkgerelateerde verenigingen en stichtingen, wijkacti-

vietiten, 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 secr. : k. havenaar  niers 40 4634819

stichting wijkraad de blaak secr. : t. van de meer www.wijkraaddeblaak.nl

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.     : k. de rooij           voorzitterecdeblaak@gmail.com

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

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

buurtpreventie : h. / c. konings / k. 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 : diagnovum 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. : m. van baest grebbe 42 06-53830964

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

blz 31
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