Wijkblad
De Blaak
In dit nummer
onder andere:
Verslag van de
bewonersavond van de
Wijkraad
Gemeentenieuws
Doe mee met de kerststal tocht door de
Blaak
Huisvesting
arbeidsmigranten
KVW De Blaak dankt
haar sponsors
De vaste bijdragen van:
De basisscholen
De sportvereniging
De tennisvereniging
KBO
Energiecoöperatie
En columns van
John Claesen
Fabiënne Hoppenbrouwers
Ton van der Leun

nummer

251

, november 2021

Voorwoord
Wanneer dit wijkblad verschijnt zitten we al diep in de herfst. De bomen zijn kaal of verkleurd. De eerste nachtvorst dient zich
aan en pepernoten in alle soorten liggen in de schappen. Mijn moestuintje heeft zijn laatste oogst gegeven, maar daar staat tegenover dat het wildseizoen in volle gang is. Ook wel weer lekker. Zeker met het oog op de komende koude wintermaanden.
Ook in de Blaak schieten we straks de winter in en laten we 2021 achter ons. Een jaar waarin helaas nog veel activiteiten werden afgelast. Laten we hopen dat al die mooie tradities uit onze wijk in 2022 wel doorgang kunnen vinden. Hopelijk zijn er voldoende vrijwilligers die zich daarvooor willen inzetten. Zonder hen gebeurt er namelijk niets. Het wijkblad wil uiteraard graag
een rol spelen bij het wereldkundig maken van deze leuke evenementen en er achteraf verslag van doen. We horen graag van
u!
Het volgende nummer is onze kersteditie. Wilt u daarvoor kopij leveren of wilt u adverteren, houdt u dan rekening met de kopijdatum van 22 november. Dat is sneller dan u denkt! We zien het graag tegemoet zodat we er weer een mooi nummer van kunnen maken. Voor nu: veel leesplezier!
René

Colofon Wijkblad de blaak
42 jaargang
nr. 251 november 2021
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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.

KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons
5 Jaar juridische helpdesk
Dit keer extra aandacht voor de juridische helpdesk vanKBO-Brabant. Deze
bestaat inmiddels 5 jaar en heeft al honderden leden succesvol geholpen met
gratis advies.
Elf gepensioneerde juristen en adviseurs staan onze leden op vrijwillige
basis bij met het beantwoorden van vragen en het oplossen van juridische-, notariële- of verzekeringskwesties. Als het
gaat om WMO-zaken begeleiden zij
zelfs het hele traject tot en met een
eventuele gerechtelijke procedure.
De juridische helpdesk heeft de laatste
jaren een goede reputatie verworven, is
deskundig, betrouwbaar en degelijk.
Veel vragen kunnen vaak worden opgelost met een informatief e-mailtje. Leden
van de KBO kunnen hier dus laagdrempelig en zonder kosten terecht, zonder
juridische taal en poespas. Zo was er
b.v. een probleem met een leverancier,
die maanden duurde. Na tussenkomst
van de juridische helpdesk was de zaak
binnen 2 uur afgehandeld.

Als 50-plusser vergroot je via het lidmaatschap bij KBO Petrus en Paulus je
sociale contacten: zie onderstaande activiteitenlijst. Daarnaast is het een hele
geruststelling dat je, als lid, in voorkomende gevallen een beroep kunt doen
op de juridische helpdesk van KBO-Brabant voor het inwinnen van gratis advies
over een zeer breed scala van onderwerpen.
WvZ
Bron: “ONS”,
KBO Magazine voor senioren
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
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Vanaf november worden de volgende
activiteiten ondernomen:
• 23 nov. lezing “Op reis door ons spijsverteringskanaal”,
• 2 dec. Kerstarrangement in Hilvarenbeek,
• 20 dec. Kerstviering in De Back.
Over onderstaande volgt nog nader
bericht:
• november: eten bij Bregje,
• 7 januari nieuwjaarsborrel.
Voor meer informatie kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via:
kbonieuwsbrief@gmail.com

Voorzitter Cengo Ulusan
van wijkraad De Blaak aan het woord
waren ook onze wijkwethouder Marcelle
Hendrickx, omgevingsmanager Joris
Ketelaars, wijkregisseur Diny Maas,
wijkagent Fred Kools en zelfs beide
wijkboa’s aanwezig. De onderwerpen
waren zeer gevarieerd en raakten veel
aspecten waar onze prachtige wijk mee
te maken heeft en krijgt.

Woensdagavond 13 oktober werd de
uitgestelde bewonersvergadering gehouden met (en dankzij corona) een
volle agenda. De zaal van Hofstede De
Blaak was geheel gevuld met veel geïnteresseerde Blaakbewoners. Uiteraard

De deels vernieuwde wijkraad stelde
zich deze avond voor aan de bewoners,
waarvan onze penningmeester Rita
Kalb, secretaris Tom van der Meer en
communicatiebestuurslid Tijs Hofmans
zich al in recente edities van het wijkblad hebben geïntroduceerd. Ditmaal
mag ik me als nieuwe voorzitter aan u
voorstellen. Maar eerst wil ik onze oudvoorzitter Frans van Dommelen via
deze weg nogmaals bedanken voor zijn
jarenlange inzet en toewijding aan het
behoud en de ontwikkeling van de leefomgeving in onze wijk. Frans heeft mij
enkele maanden ‘ingewerkt’, en ook
daarvoor dank ik hem. Frans, het ga je
goed in je nieuwe appartement (helaas
buiten De Blaak) en ongetwijfeld tot
ziens!
Naast Frans ben ik zelf ook al enige tijd
bezig met verhuisplannen, maar dan
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wel binnen De Blaak. Als geboren en
getogen Tilburger (voorheen woonachtig in Noord, de Reeshof en het centrum) woon ik hier al ruim 20 jaar met
mijn partner Mireille en zijn onze kinderen Frédérique en Hugo hier inmiddels
tot pubers opgegroeid. Wij genieten in
De Blaak al jaren van het leefcomfort,
de mensen, de omliggende natuur en
alles wat Tilburg vanuit hier dichtbij te
bieden heeft. Daarom lever ik graag een
actieve bijdrage aan de wijk waarmee
wij ons verbonden voelen!
Samen met mijn medebestuursleden
heb ik er zin in om, nu we weer wat vrijheid van corona hebben teruggewonnen, bestaande wijkinitiatieven terug op
te pakken en nieuwe te ontwikkelen.
Voed ons gerust met uw ideeën (bijvoorbeeld via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl). We gaan graag met u in
gesprek!

Verslag van (eindelijk weer) een bewonersavond
Na meer dan anderhalf jaar konden we
afgelopen 13 oktober weer een bijeenkomst organiseren waarvoor de hele
wijk was uitgenodigd: de bewonersavond. Eigenlijk had die in februari moeten plaatsvinden en officieel was dit dan
ook het moment waarin we het jaar
2020 afsloten. De wijkraad heeft laten
zien welke activiteiten er ondanks corona door konden gaan en wat er met
de budgetten is gebeurd in dit gekke
jaar. Van veel plannen voor 2021 kwam
ook weinig terecht, maar des te meer
zin hebben we in de komende tijd. In dit
laatste kwartaal staan activiteiten voor
ouderen en rondom kerst gepland. En in
2022 kunnen we een grote pubquiz voor
de wijk verwachten.
Tijdens de vergadering is met veel

woorden van dank en een luid applaus
afscheid genomen van voorzitter Frans
van Dommelen. Ook zijn de nieuwe
leden voorgesteld aan de wijkbewoners.
Extra aandacht was er dit keer voor veiligheid. Niet alleen van wijkagent Fred
Kools, die relatief gunstige misdaadcijfers over de wijk presenteerde. Maar
ook over huiselijk geweld, een belangrijk thema voor wijkwethouder Marcelle
Hendrickx. Ook – of misschien wel juist
– in De Blaak komt dit veel voor, bijvoorbeeld rondom echtscheidingen. Haar
boodschap: zorg dat je weet waar je je
zorgen over huiselijk geweld kwijt kunt.
Zorgen uit de wijk zijn er over de rommel en overlast op de jongeren-ontmoetingsplaats, de verkeersveiligheid en de
parkeerdrukte bij de scholen. Ook werd

aangekaart dat sommige trottoirs in
slechte staat zijn en maakten bewoners
hun zorgen kenbaar over de procedures
die gevoerd worden rondom de komst
en uitbreiding van het migrantenhotel
aan de rand van de wijk. Er zijn deze
avond direct afspraken gemaakt om
over dit soort onderwerpen met elkaar
over door te praten en te zoeken naar
oplossingen.
Als het allemaal goed blijft gaan met corona, staat de volgende bewonersvergadering gepland voor februari komend
jaar. Noteer ‘m vast met potlood in uw
agenda! Wilt u de presentatie en notulen van de vergadering nog bekijken?
Kijk dan op onze website, www.wijkraaddeblaak.nl.

Gezellige middag voor senioren op woensdag 17 november in de
Commanderie
Wij organiseren voor u een complete
feestmiddag in de Commanderie. U
bent van harte uitgenodigd om daarbij
aanwezig te zijn.
Wilt u er gezellig even tussenuit? Wij
verzorgen voor u een middag met eten,
drinken, muziek en ook nog een quiz
met leuke prijzen. Bij binnenkomst krijgt
u koffie of thee met een zoete lekkernij,
één consumptiebon en in de loop van
de middag een lekkere snack. Thuis
hoeft u niet meer te koken. Aan het
einde van de middag kunt u genieten
van friet met saté en meer.

dig, van tevoren gekocht entreebewijs.
Zoals u weet is een geldig coronatoegangsbewijs in de horeca verplicht. Bij
de verkoop van de kaarten zullen uw
gegevens genoteerd worden. Deze gegevens zullen voor geen enkel ander
doel gebruikt gaan worden. Er zijn 75
kaarten beschikbaar, meer deelnemers
zijn helaas niet mogelijk.

Datum en tijd:
woensdag 17 november 2021 van
13.30 tot circa 18.00 uur
Locatie:
De Commanderie,
Rielseweg 861, 5032SB Tilburg
Parkeren:
er is voldoende parkeerruimte voor auto's en fietsen
Kaartverkoop
is op dinsdag 2-11-2021 van 10:00 tot
12:00 uur bij Hofstede De Blaak of van
13.00 tot 17.00uur bij Nelly van der Bijl,
Weteringlaan 196.
Betaling alleen contant en liefst met gepast geld.

Het koor Vrij en Blij zal twee leer een
muzikaal optreden verzorgen.
Tussendoor spelen we een leuke quiz
met vooral vragen over De Blaak. Hiermee is een leuke prijs te winnen.

Nadere informatie te verkrijgen bij:
Nelly van der Bijl, tel: 06 42575760, email: nelly@wijkraaddeblaak.nl
Ko Schaaders, tel: 06 53817023, e-mail:
ko@wijkraaddeblaak.nl

Met subsidie van Wijkraad De Blaak is
de prijs slechts € 10,00 per persoon.
Entree is alleen mogelijk met een gel-
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Laatste fietstocht van het seizoen
De laatste fietstocht van dit seizoen viel
kennelijk niet in de gunst van de weergoden. De tocht werd afgelast wegens
regen en windkracht 4. Achteraf bleek
het met de regen mee te vallen, maar
met de straffe wind was het, ook met ebike, niet mogelijk om ontspannen 40 kilometer te fietsen. Dit zou dan door de
inspanning geen plezierige fietstocht
worden.

ting van het fietsseizoen is altijd erg gezellig en wordt, richting Wijkraad, door
de deelnemers erg gewaardeerd.
De wijkraad acht het van belang dat er
activiteiten in de Blaak worden georganiseerd die de sociale cohesie bevorderen en zeker wanneer dit gebeurt in het
sportieve vlak. Reden voor de wijkraad
om dit te stimuleren in de vorm van een
bijdrage in de kosten van de lunch.
WvZ

Wat wel doorging was de traditionele
lunch ter afsluiting van het fietsseizoen.
Voor 21 deelnemers stond in het Sportcafé om 13:00 uur een goed verzorgde
lunch in buffetvorm klaar. Deze afslui-

Bridgecursussen
Na een gedwongen pauze van anderhalf jaar zijn in oktober de nieuwe
bridgecursussen weer begonnen. Heeft
u de start van de nieuwe beginnerscursus gemist en wilt u alsnog graag meedoen dan komt er nu een speciale
inhaalcursus. Via een vijftal lessen in
een groep van maximaal vier personen
wordt u klaargestoomd om in januari
aan de vervolgcursus mee te kunnen
doen. Er zijn twee groepen, één op
maandagmiddag en één op donderdagmiddag. De kosten zijn € 75,- per persoon. De eerste lessen zijn op maandag
15 november en op donderdag 25 november. Zorg dat u er snel bij bent want
er zijn maar vier plaatsen per groep.
Ook de cursussen voor verder gevorderde bridgers starten in november.
Deze cursussen bestaan uit 12 lessen
en kosten 170 euro per persoon. Dit zijn
de mogelijkheden:
Niveau 2: Donderdagochtend van 10.00
tot 12.30 eerste keer op 18 november

Niveau 3: Dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.00 eerste keer op 16 november

Niveau 6 Woensdagochtend van 9.30
tot 12.00 eerste keer op 24 november

Niveau 4: Woensdagavond van 19.30
tot 22.00 eerste keer op 1 december

Alle lessen worden gegeven in het
Sportcafé, Grebbe 63 door Carla Arnolds. Meer informatie over de cursussen vindt u op www.brabantbridge.nl

Niveau 5 Dinsdagochtend van 10.00 tot
12.30 eerste keer op 16 november
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Clubkampioenschappen 2021 T.C. De Blaak
In coronajaar 2020 hebben we een
light-versie van de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd maar dit
jaar konden we weer een volwaardig
toernooi organiseren.
Het deelnemersaantal was ongeveer
vergelijkbaar met vorige edities maar
vanwege blessures en andere(privé)omstandigheden was een behoorlijk
aantal vaste deelnemers helaas verhinderd. Uiteraard mocht dat de pret niet
drukken want we hebben een prachtig
toernooi beleefd met ook enkele nieuwe
leden.

vastgelegd en hebben zij tijdens de
prijsuitreiking een medaille en roos in
ontvangst genomen. En volgens traditie
komt er in het paviljoen een poster te
hangen met daarop alle namen van de
winnaars van 2021.
Hoogtepunt van deze sportieve week

Omdat de weergoden ons zeer gunstig
gezind waren in de week van 11 tot en
met 19 december hebben we zo goed
als alle wedstrijden volgens planning
kunnen spelen. Jammer genoeg waren
er ook dit jaar weer wat blessuregevallen waardoor partijen niet door konden
gaan.
Op zondag zijn alle finalisten op de foto
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was misschien nog wel de afsluitende
BBQ op de finaledag. Dankzij een grote
opkomst, een fantastische najaarszon
en een heerlijke door Keurslager Van de
Zande verzorgde barbecue kunnen we
weer terugkijken op een geweldig evenement.

Sportvereniging “de Blaak”
Onze sporten
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

maandag

19.15 - 20.15 uur
20.30 - 21.30 uur

pilates
yoga

woensdag

19.00 - 19.45
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur

bootcamp
volleybal volwassenen
keep-fit dames
zaalvoetbal volwassenen

Marieke van Damme
Ineke van Elswijk
Marianne v.d. Bogaard
Frans Heesters

donderdag

19.00 - 20.30 uur
19.00 - 20.00 uur

badminton volwassenen
badminton jeugd

Louis Verstappen
Thijs van der Heijden

Marieke van Damme
(locatie kindertherapiepraktijk Grebbe)

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 het bestuur

Astrid Siebers en Mihaela Anohina.

Afgelopen augustus werden we onaangenaam verrast door het plotselinge
vertrek van trainster Irene Odinga.
Jammer, dat deze ervaren trainster vertrekt. Ook op deze plaats willen we haar
dank zeggen voor haar inspanningen
voor Sportvereniging De Blaak!
Door het vertrek van Irene verviel ook
de sportlocatie (The Rise), waar diverse
sporten plaatsvonden.

Mihaela Anohina, een ervaren trainster,
gaat de lessen verzorgen van Yoga en
Pilates.
Dit is ook voor ons zulk kersvers
nieuws, dat we haar in het volgende
wijkblad verder zullen voorstellen.
Zij gaat aan de slag in de ruimte van de
Kindertherapie Praktijk aan de Grebbe
48.

Nieuwe trainers
Er is hard gewerkt om een nieuwe trainer en locatie te vinden.
En…..dat is gelukt!!!
We zijn er als sportvereniging heel trots
op, dat we op de valreep twee nieuwe
trainsters kunnen verwelkomen en voorstellen:

Ze gaat de sporten Keepfit en Bootcamp leiden. Deze sporten zullen gegeven worden in de Sporthal De Blaak.
Astrid heeft er zin in en wij ook !

Astrid Siebers (foto) komt uit Limburg
en woont al geruime tijd in Tilburg. Ze
geeft zelf aan dat sport haar passie is
en geeft al vele jaren diverse sportlessen.
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Badminton
Daarnaast kenden we natuurlijk al Thijs
van der Heijden.
Thijs volgde zijn vader Frank na de zomervakantie op bij het jeugd-badminton.We hebben al eerder afscheid
genomen van Frank (helemaal links) en
verwelkomen nogmaals Thijs (staand
rechts in het blauw).
Thijs heeft al jaren ervaring in badminton en doet dit met veel plezier en energie. Zoals Thijs zegt: "We kennen
allemaal dit spelletje van de camping.
En als je nu, na de zomervakantie nog
zin hebt…………., kom gezellig langs
en train een keer mee, dan zie je dat
het nóg leuker is dan je al dacht”.

Welkom aan onze trainers en veel succes!!

De Trainingen zijn in de Sporthal De
Blaak, op donderdag van 19.00 tot
20.00 uur".
Dan trainen overigens ook de
senioren badminton (van 19.00- 20.30) ,
dus neem gerust je vader, moeder of
tante mee.
Er is nog volop plaats voor nieuwe
jeugdleden om aan de training door
Thijs deel te gaan nemen.
Meld je aan via onze website
www.svdeblaak of neem contact op met
de coördinator badminton voor een
proefles.
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Volgen jullie ons al op social media?
facebook:
https://www.facebook.com/sportvereniging.deblaak
instagram: sportvereniging de blaak

De do’s en don’ts bij schenken
Fabiënne Hoppenbrouwers
Regelmatig krijgen wij vragen
rondom het doen van schenkingen.
Het is echter niet altijd verstandig om
te schenken. Waar moet u op letten?
1. Het geld moet beschikbaar zijn
Bestaat uw vermogen voor het grootste
deel uit een huis of beleggingen, dan is
het vaak lastig om te schenken. Uw
geld zit dan als het ware "vast". Eventueel is het mogelijk om in dat geval een
schenking op papier te doen.
2. U moet het geld zelf kunnen
missen
Schenken is een goede manier om belasting te besparen en om ervoor te zorgen dat er niet te veel geld betaald hoeft
te worden bij een opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Maar denk
ook vooral aan uzelf. Wilt u bijvoorbeeld
nog op vakantie, welke financiële tegenslagen zijn er nog te verwachten?
Schenk alleen als u het geld echt kunt
missen. Twijfelt u hierover, dan kunt u
mogelijk ook een herroepelijke schenking doen. Deze schenking kan teruggedraaid worden. Voor de begiftigde is
dit uiteraard minder fijn. Het is dus belangrijk dat de begiftigde hier rekening
mee houdt en het geld niet zomaar opmaakt.
3. Beslis of u de schenking schrifte
lijk wilt vastleggen
Het is, met uitzondering van de schenking op papier, niet verplicht om een

schenking bij de notaris te laten vastleggen in een notariële akte. Dit kan eventueel ook in een onderhandse akte
beschreven worden. Dit is een akte die
door u zelf is opgemaakt.
Voordeel van het vastleggen bij de notaris, is dat de notaris meedenkt over de
(juridische en fiscale) consequenties
van de schenking, dat de akte goed bewaard blijft en dat u bijvoorbeeld in
geval van minderjarigen ook een bewind kunt instellen.
4. U kunt ervoor zorgen dat de
schenking alleen aan uw eigen kind
toekomt.
Bij de schenking kan worden bepaald
dat het geschonken bedrag niet gedeeld
hoeft te worden met de partner in geval
van echtscheiding. In dat geval neemt u
een uitsluitingsclausule op.
5. Bekijk of alle kinderen een gelijk
bedrag ontvangen
Veel mensen vinden het belangrijk dat
alle kinderen een gelijk bedrag verkrijgen van hun ouders. Dit kan scheeflopen, wanneer u een schenking doet aan
één van de kinderen. Door bij de schenking te bepalen dat de schenking moet
worden ingebracht in de nalatenschap,
worden eventuele verschillen rechtgetrokken.
6. Vraag of de begiftigde de schen
king ook wil
Het lijkt voor de hand te liggen dat ie-
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mand graag een schenking ontvangt. Er
zijn echter ook omstandigheden te bedenken waarom iemand dit niet zou willen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die
een uitkering ontvangt. Deze persoon
zou mogelijk gekort kunnen worden op
zijn uitkering.
7. Er gelden verschillende vrijstellin
gen voor de schenkbelasting
In 2021 zijn de vrijstellingen voor de
schenkbelasting tijdelijk verhoogd met €
1.000,00. Dit wordt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk weer teruggedraaid.
Aan sommige vrijstellingen zijn voorwaarden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld
een maximumleeftijd of een doel waaraan het geschonken bedrag besteed
moet worden.
8. Toestemming van uw partner is
vereist
Indien u gehuwd bent, volgt uit de wet
dat u elkaar toestemming moet verlenen
voor het doen van een schenking. Zorg
er dus voor dat u in dat geval beiden tekent voor de schenking. Doet u dit niet,
dan kan de schenking mogelijk ongedaan gemaakt worden.
Staat u op het punt om te gaan schenken en wilt u zeker weten dat alles juridisch en fiscaal gezien goed verloopt,
dan helpen wij u graag.
U kunt ons bereiken op 013-532 11 55
of via info@notaristilburg.nl.

De Stadsgidserij verzorgt in 2021 weer
een aantal mooie wandelingen door de
stad. Deelname is alleen op basis van
inschrijving en kosten 5,00 p.p.. Wanneer u niet over internet beschikt, kunt u
zich ook telefonisch aanmelden op tel:
06 48262711.

en woonde hij in zijn Tilburgse periode?
Waar studeerde hij?
Een prachtige wandeling, gebaseerd op
de route die Vincent dagelijks liep. We
sluiten deze wandeling af in het Paleis
waar hij tekenlessen volgde. Start: op
het St. Annaplein.

Ook de coronacrisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze maximale groepsgrootte is
12 pers. We respecteren de 1,5 meter
en ingeval van verkoudheidsklachten
verzoeken we u om niet mee te wandelen. Indien nodig en mogelijk, worden
extra wandelingen ingezet.

Zondag 14 november 13.00 uur Oor
logsmonumenten en Struikelstenen.
Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl
Een wandeling in het kader van 75 bevrijding. Een wandeling bij het Vrijheidspark 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 relatie leggen met Tilburg en de 2e Wereldoorlog. Start: Vrijheidspark Bisschop
Zwijsenstraat.

Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de besluitvorming van het
kabinet, met betrekking tot de coronamaatregelen, zullen wandelingen wel of
geen doorgang vinden.
Wandelingen op inschrijving 2021:
Zaterdag 13 november 13.00 uur van
Gogh wandeling.
Inschrijven: schrijver@stadsgidserij.nl
Wie kent niet van Gogh? Waar leefde

Zaterdag 20 november 13.00 uur Ar
chitectuurwandeling.
Inschrijven: bijsterveldt@stadsgidserij.nl
Veel Tilburgers kunnen zich niets voorstellen van de Architectuur in Tilburg. In
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veel straten prachtige panden, nagelaten door bekende architecten die ooit in
Tilburg hun sporen en geld verdienden.
Niet voor niets staan Jos Bedaux, Jos
Donders, Jos Schijvens, Ide Bloem en
Jan van der Valk centraal voor deze
wandeling door de Stad. Start: op de
Heuvel bij het Standbeeld van Koning
Willem II.
Zondag 21 november 13.00 uur Kor
velwandeling.
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
“Corvel”wordt al in 1418 genoemd. In
1430 spreekt men over de “heertganck
van Corvel” en in 1440 over “Corvel aan
den Berkdijk. Tot deze oude herdgang
behoren ook het Laar en de Poel. Het
Korvelplein is het voornaamste plein
van dit gebied, waarin vroeger boerderijen en textielfabrikanten de werkverschaffers waren. Start: Korvelse Kerk
aan de Korvelseweg.
Wijzigingen voorbehouden.

28 September dagtocht van Wijkraad De Blaak naar
Rotterdam
Vandaag vroeg uit bed. We gaan met
de bus op pad. De zon schijnt en bij de
bus staan al veel vrolijke mensen. Ko
houdt de presentielijst bij en ondertussen maakt Ad de bus open en laat ons
instappen. De rollators gaan ook mee.
Op weg naar Dordrecht nemen we met
de bus fietsroute 68 tot Lage Zwaluwe.
Binnendoor rijden is een specialiteit van
Ad. Heerlijk genieten van de mooie natuur. Daarna wat sneller op weg naar
Dordrecht. Om 10.30 uur, koffietijd,
komen we aan bij de haven van Dordrecht. We worden ontvangen op een
buitenterras in de zon. De koffie wordt
supersnel geserveerd met appeltaart en
veel slagroom. Na deze smulpartij is er
voldoende tijd om van Dordrecht te genieten.
Om 13.00 uur vetrekken we met de waterbus naar Rotterdam. We varen langs
de Drechtsteden, die vandaag mooi in
de zon liggen. Wat een prachtig land
hebben wij! In Rotterdam staan de bus
en gids klaar om ons Rotterdam te laten
zien.
Over de Erasmusbrug gaan we naar
Katendrecht, de voormalig rosse buurt.
Er moet nog veel werk verzet worden,

maar het wordt mooi. Het zal waarschijnlijk een juppenbuurt worden. De
enthousiaste, oer-Rotterdamse gids,
laat ons ook enkele beroemde gebouwen zien. De Zalmtoren, Hotel New
York, Centraal station, Museum Boymans Van Beuningen met het nieuwe
depot. Bij de Markthal stoppen we en
kunnen we ook binnenkijken. Na de
rondrit en het lied van Ketelbinkie, wordt
afscheid genomen van de gids in Blaak.
Geloof het, ook Rotterdam heeft een
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Blaak.
Nu vertrekken we richting Casteren.
Daar staat de kok klaar om ons te verwennen. We worden met open armen
ontvangen en hebben genoten van een
heerlijk 3-gangen diner. Einde van een
mooie dag.
Dank je Ko, voor alle goede zorgen. We
hebben genoten van onze reis naar
Rotterdam, georganiseerd door een
Amsterdammer.
Marij

Voor bijna 850 kinderen is het weer gelukt om een fantastische week te organiseren. Geweldig om ook in dit jaar,
waarin nog steeds veel anders is, een grote glimlach te zien op de gezichten van de kinderen en de vrijwilligers.

Super bedankt sponsors,
KVW de Blaak 2021 was magisch!
Elso Care, tilburg.com, First Care, Jumbo, Kevents, Kicks n Sticks, Ollie's Sign Design & Gifts,
Stichting Wijkraad de Blaak, van de Werken Hardchroomindustrie B.V., Brabant Sport en Spelverhuur, D. van Gils Electrotechniek, Gebr. Vermeer Industrial Movements B.V., Hobby Aquarium, Hofstede
de Blaak, Ibis Hotel Tilburg, KIKS Hairstyling, Loopbaankracht, Virko BV, Performance Support Group ,
ZUID Creatives BV, Apotheek de Blaak, Bruiloft.DJ, Stichting KVW Tilburg, PTI Coaching, Linberg caravans en
DB Schenker Transport
Wie wil er gratis coaching?
Heb je last van stress? zit je niet lekker in je vel?
Wil je iets af- of aanleren? Dan help ik je graag.
Voor mijn twee-jarige opleiding tot coach aan de
‘Alba-academie’ ben ik op zoek naar mensen in de
regio Breda - Tilburg die behoefte hebben aan
coaching.
De technieken die ik in de opleiding leer, zal ik
gebruiken om jou te helpen.
Heb je interesse? Neem dan contact met mij op:
r.jansen64@yahoo.nl
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Onze hond
John Claesen
Mijn vrouw en ik hebben, na goed overleg uiteraard, besloten een hond te
nemen. Niet zomaar een hond, maar
een heel klein hondje. Daar hebben wij
heel bewust voor gekozen, want als een
hond naar buiten moet om zijn behoefte
te doen, dan scheelt dat in de hoeveelheid die je moet opruimen. Een kleine
hond heeft meer voordelen. Komt er iemand langs voor de hondencontrole,
dan kan ik dat beestje meteen in mijn
binnenzak steken en gelijk door de
voordeur naar buiten lopen, terwijl mijn
vrouw die lieve man uitlegt dat wij helemaal geen hond hebben. Een ander
voordeel is dat je met een zak hondenvoer maandenlang vooruit kunt. Het
grootste voordeel van een hond uitlaten
is dat je bijna altijd andere hondenuitlaters tegenkomt. Een gesprek is zo gemaakt. Niet dat het intellectuele
gesprekken zijn want "lekker weertje" is
een heel bekende zin onder de hondenuitlaters. Of sommige zeggen alleen
maar "hoi". Bij mij zeggen ze ook heel
vaak ''gij hebt maar een kleintje''. Daar
moet ik het mee doen. Ik moet zeggen
mijn overbuurman, hij laat die van hem
niet zo vaak buiten, die heeft echt wel
een joekel. Die krijgt altijd veel aandacht
en vooral veel bekijks. We hadden ook

het voordeel van een hond, tijdens de
coronatijd. Er was een avondklok ingesteld en dan moet je 's avonds binnen
blijven. Ik had het privilege dat ik de
hond mocht uitlaten en dus naar buiten
kon. De kroegen waren helaas dicht,
maar ik kwam wel andere hondenbezitters tegen. Konden we gelijk een praatje
met elkaar maken. Je praat vaak over
koetjes en kalfjes. Wij hondenmensen
praten dus niet altijd alleen over honden. Een voor mij onbekende man zag
me heel vaak lopen met de hond en
vond mij, net als hijzelf, te corpulent en
vroeg zich af of ik daar iets aan deed. Ik
zeg: "ik doe alles om maar iets af te vallen. Behalve sporten en gezond eten.
Dat gaat mij iets te ver". Dat gesprek
was ook weer zo voorbij. Kwam ik nog
een BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaar, tegen en hij wilde niet geloven dat mijn mormel, zoals hij het
noemde, een hond was. Volgens hem
kon mijn beest niet eens blaffen. Op dat
moment beet mijn beest, mijn mormel,
hem behoorlijk flink in zijn uitgestoken
vingers. Ik zei ter afscheid nog dat bijtende honden niet blaffen. Ondertussen
zijn we bijna in de winter beland. De
klok is pas weer vooruitgegaan. Geen
idee hoeveel, maar vier maanden zou
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toch geweldig zijn. Ik houd niet van de
winter. Voordeel van de winter is wel dat
ik mijn bolle buik goed kan verbergen in
een flinke trui. Als ik in het weekend
weer gezondigd heb, beloof ik mijn
vrouw te gaan afvallen en gezonder te
leven. Wat telkens niet lukt. Zeker als
sinterklaas, Kerst, oud- en nieuwjaar,
carnaval, Pasen, koningsdag, Pinksteren, meivakantie, Vaderdag, de grote
vakantie en mijn verjaardag weer voor
de deur staan. Ik loop ondertussen weer
naar huis, want het begint weer te regenen. Ik vraag me af of de sneeuw de komende dagen ook nog zal dwarrelen.
Als het in Oostenrijk is, dan gaan ze
daar een feestje bouwen, maar in Nederland is er meteen paniek en sommigen hebben last van vierkante wielen.

Als Energie coöperatie hebben we een
paar drukke maanden achter de rug. Ga
maar na: in vakantietijd een energiecafé
organiseren voor donderdag 16 september en een heuse energiemarkt op zaterdag 2 oktober. Onder normale
omstandigheden valt dit al niet mee,
maar alle vrijwilligers hebben zich ingezet om dit voor onze wijk mogelijk te
maken. Hun inzet wordt dan ook zeer
gewaardeerd en we willen hen nogmaals hartelijk bedanken.
Energiecafé: “De hybride warmte
pomp, haalbaar en betaalbaar in de
energietransitie?!”
Het was een informatieve avond waar
weinig belangstelling voor was. Jammer, want Henk Sijbring en Marco Bijkerk brachten een goed onderbouwd
verhaal, zeker gezien de actualiteit van
dit moment met de stijgende gasprijzen.
De gemeente Tilburg is bezig de transitievisie warmte te presenteren aan de
bevolking en die plannen langs de gemeenteraad te loodsen. In die plannen
staat de toekomstige manier van de verwarming van huizen in Tilburg centraal.
Een niet onbelangrijk document, want
dat gaat richting geven aan de vraag
waar bewoners voor komen te staan.
Welke warmte gaat in de toekomst uw
huis verwarmen en welke kosten zijn
daarmee gemoeid? Voorlopig heeft de
gemeente nog geen concrete plannen
voor de Blaak. Toch zal iedere huizenbezitter de komende jaren op enig moment voor de vraag komen te staan
waar hij voor moet kiezen als zijn cvketel vervangen moet worden. Schaf ik
gewoon weer een cv-ketel aan, maar is
dat gezien de ontwikkeling van de gasprijs wel verstandig? Goede raad is
duur. Energie besparen is en blijft verstandig, dus als je een keuze maakt, wil
je een keuze die rendabel is en die later

niet door gemeentelijke plannen wordt
ingehaald. De hybride warmtepomp
zou, gezien die ontwikkelingen wel eens
een goede investering kunnen zijn,
zeker gezien de subsidies die hiervoor
in de komende jaren in de rijksbegroting
staan aangekondigd. Gasverbruik verminderen via een warmtepomp, op die
manier geld besparen in combinatie met
mogelijke subsidies, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing
van het CO2- probleem.
Energiemarkt
Een nog groter evenement vond plaats
op zaterdag 2 oktober. In de sporthal
van De Blaak werd een heuse energiemarkt georganiseerd. Deze was al
enige tijd uitgesteld. De gemeente Tilburg ondersteunde de EC hierbij door te
zorgen voor extra publiciteit. Er stond
zelfs een lichtkrant bij de rotonde van
de Stroomlaan. Aan de jongere bezoekers was ook gedacht: zij konden een
windmolen knutselen of hun weg zoeken in een escapebus. Het doel van
deze markt was om huiseigenaren in
contact te brengen met bedrijven op
het gebied van isolatie, zonnepanelen,
kozijnen, warmtepompen, lage temperatuurverwarming. Zij waren daardoor in
de gelegenheid hun producten te demonstreren. De belangstelling daarvoor
was er zeker. Daarnaast waren er die
dag verschillende lezingen over het verduurzamen van je huis. De energieadvi-

seurs van de EC, de gemeente Tilburg,
exposanten maar ook een woningeigenaar hielden een lezing waarbij voldoende ruimte was om vragen te
stellen.
Zo’n 230 bezoekers hebben we die dag
mogen verwelkomen. Zowel de bedrijven als de EC waren na afloop heel tevreden over de opkomst en de reacties
van bezoekers. Velen schreven zich in
om in de toekomst onze nieuwsbrief te
ontvangen. Ook de gemeente Tilburg
die met een kraam op de markt stond
om uitleg te geven over mogelijke subsidies en energieadviezen, was tevreden.
Kortom een meer dan geslaagde dag
die de EC weer nieuwe energie heeft
gegeven. Op de website van de EC
kunt u alle informatie over de gegeven
lezingen, subsidiemogelijkheden van de
gemeente en de bedrijven die op de
energiemarkt stonden terugvinden. U
kunt zich ook aanmelden voor de
nieuwsbrief van de energie coöperatie
te ontvangen of door lid te worden
(slechts €10 per jaar) en zo onze activiteiten te ondersteunen. https://energiedeblaak.nl/word-lid/
Energiecafe "Geen gas over de balk
smijten"
Maandag 22 november vanaf 20:00 in
het Sportcafé De Blaak.
Een strategie hoe om te gaan met de
hoge gasprijzen. De gasprijzen vliegen
de pan uit en het wordt nu wel heel aantrekkelijk om ook op korte termijn minder gas te gaan gebruiken. Marco
Bijkerk, ja die van de presentatie over
de hybride warmtepomp op ons vorige
energiecafé, zal ons aan de hand meenemen in de tocht naar minder gasverbruik. Hij zal meerdere strategieën de
revue laten passeren zodat iedereen
zijn eigen keus kan bepalen.
Tenslotte, de coöperatie betaalt elke
vijfde aanvraag voor een energieadvies
in de wijk De Blaak. Mocht u interesse
hebben kijk dan op https://www.duurzamertilburg.nl/
Kees de Rooij, Michel Ruts en Hans
Jager
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Kerststaltocht

Wij hebben het idee opgevat om een kerststallenroute door de Blaak te
organiseren.
Het zou mooi zijn wanneer er in de periode van 18122021 tot 08012022
zoveel mogelijk verlichte kerstgroepjes en/of raamversieringen te bewonderen
zijn in de wijk. Dit is met name leuk voor de kinderen.

AANMELDEN VOOR 27 NOVEMBER
bij postvoorangelique@hotmail.com of huub.hornman@gmail.com
Wij gaan aan de hand van de aanmeldingen aan de slag om een leuke wandeltocht
uit te zetten waarvan de plattegrond vanaf 11 december te verkrijgen is bij:
De kerststal bij Hofstede de Blaak
Angelique, Dintel 52 A
Marie-Louise, Dieze 13
Winkelcentrum de Blaak

Laat uw fantasie erop losgaan om van deze periode een sfeervolle, ge
zellige tijd te maken.
Met vriendelijke groet,
Angelique van Beek en Marie-Louise Hornman
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obs de Blaak
allowed to dive in and borrow books to
read. And they are thrilled to do so! We
wish them a lot of fun reading and learning!
And we are not done yet. In the upcoming weeks we will introduce the same
library with English picture books for the
youngest children in our school.

Kinderboekenweek

Opening Schooljaar
Op maandag 6 september zijn we met
z’n allen weer begonnen aan het
nieuwe schooljaar. We vonden het allemaal erg fijn om onze superhelden van
OBS de Blaak weer terug te zien na een
welverdiende vakantie van zes weken.
We gaan er weer een superjaar van
maken met elkaar.
De ouders mogen vanaf begin oktober
ook gewoon weer de school in: met een
bloemetje werden ze weer verwelkomd
en de school is weer voor iedereen
open en zo hoort het ook! We vinden
het soms nog wel een beetje vreemd
met z’n allen, de levendigheid in de
school, maar zijn vooral enorm blij dat
we er weer allemaal voor de kinderen
kunnen zijn.
Op naar een geweldig schooljaar!!!

In the last weeks, the children in group
5, 6, 7 and 8 got instructions on how to
use the library. And as of today, they are

English Library
In the middle of "Kinderboekenweek",
we are opening our English Library.
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Op woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek weer begonnen met dit
jaar als thema beroepen. Met een geweldig filmpje van juf Denise met de
stagiaires en een geweldige dans van
groep 4B is de KBW met een knal van
start gegaan!!!
We lezen veel en vaak, nodigen ouders
en andere familie uit om ook te komen
voorlezen, hebben een activiteit van
onze leesconsulent over een mooi lees-

de reguliere klas, maar bij de peergroup om daar aan de slag te gaan
met van alles en nog wat. De eerste
geluiden die we vanuit de kinderen
terug horen zijn positief: ze vinden het
fijn om met andere kinderen te praten
over wat hen bezighoudt en kunnen
van elkaar leren met wat ze moeilijk en
lastig vinden…een erg waardevol initiatief!

Kinderraad

boek, houden weer onze jaarlijkse voorleeswedstrijd en in verschillende klassen zijn er bezoekjes gepland van
mensen met verschillende beroepen. Zo
is er in groep 6B al een heuse politieagente op bezoek geweest…om wat te
vertellen over haar beroep natuurlijk!
Wat dacht u anders?

Peergroup
Op onze school proberen we, zoals alle
andere basisscholen ook doen, tegenmoet te komen aan alle onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. In heel
veel gevallen lukt dat ons prima met de

kennis die we zelf in huis hebben. Toch
zitten er op elke school, ook de onze,
kinderen die blijk geven van meer- en
hoogbegaafdheid. Zij hebben vooral behoefte aan momenten met andere kinderen die hetzelfde ervaren: de
reguliere leerstof daagt hen niet voldoende uit en ze lopen daardoor tegen
andere problemen aan. Om ook die kinderen zo goed mogelijk te begeleiden is
er een initiatief gestart waarbij scholen
in de wijk samen gaan kijken hoe en
waarmee we deze kinderen het beste
kunnen helpen. Een aantal kinderen
van onze school is op dinsdagen niet in
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De Kinderraad is dit schooljaar ook al
een keer bij elkaar geweest. Zij hebben een heel mooie, maar ook heel uitdagende opdracht: wij willen ons
schoolplein gaan ‘vergroenen’ en wie
beter om daarover raad te vragen dan
onze eigen Kinderraad. Zij zijn al heel
druk bezig geweest met het verzinnen
van allerlei moois en groens…Wordt
vervolgd…

Rondleidingen
Mocht uw zoon/dochter aankomend
schooljaar 4 jaar worden en wilt u
graag een rondleiding krijgen in onze
school? Of verhuist u in de komende
periode naar De Blaak? Dan nodigen
wij u van harte uit!
U kunt een afspraak maken met onze
directeur: Janneke Swinkels
janneke.swinkels@opmaatgroep.com
of 013-4689466

Grafmonumenten en hun teksten
A. van der Leun
voorzitter stichting begraafplaats Vredehof
Mijn vorige column ging over het materiaalgebruik bij grafmonumenten. De teksten op grafmonumenten dan? Kent u
dat gevoel als u over een begraafplaats
loopt? Onwillekeurig kijk je dan naar
namen, teksten, data. Dat alleen al zegt
veel.
Want als het een bekende begraafplaats is, bijvoorbeeld in de woonplaats,
herken je vaak bekende namen. "Hee,
is dat niet een broer van….". "Zie toch,
hier ligt Anja’s ……..". "Ik wist niet dat
wethouder…... hier ligt".
Op andere begraafplaatsen, vaak wat
verder weg van je woonplaats, is die
herkenning anders, maar zeker aanwezig. Veel Van de Vennen? Dan zijn we
in Brabant. Veel Polakken? Vast Amsterdam of Lage Zwaluwe. Loop je
langs een achternaam met gh op het
einde, dan is de kans redelijk dat je op
een Groninger begraafplaats staat.

Namen en beroepen, ook zo'n combinatie. Vaak niet meer actueel, maar als je
wat generaties teruggaat is de bet-overgrootopa van de heer Visser ook echt
een Visser geweest. En zo zijn er tal
van beroepen in de achternamen terecht gekomen: Klinkhamer, Bakker, de
Boer, Tuinman, Kok, Post, Kramer. Tip:
onderzoek uw eigen naam ook eens!
Grafmonumenten die tientallen jaren
geleden op een graf zijn geplaatst zijn
heel anders dan, zeg maar, de grafmonumenten van het laatste decennium. In
de eerste helft van de 20e eeuw waren
het, althans voor de gegoede stand,

voorname stenen. Hoog met een enkele krul, schuin liggen. Standaard teksten als "rustplaats van onze ouders" of
"onze lieve en zorgzame", of iets afstandelijker "hier rust" of "ter gedachtenis
aan". Later werd het al een beetje affectiever "liefde kent geen afscheid".
Ook stonden er vaak teksten op met
een religieuze grondslag "de Heer heeft
thuisgehaald", "in Gods ontferming opgenomen", "de Heer is mijn herder".

Titels, hetzij adellijk, hetzij wetenschappelijk, ook een dingetje, vooral uit het
verleden. Academische scholing kwam
veel minder voor, daarom (?) was het
vroeger redelijk normaal dat iemand dr,
ds, ing, of ir voor zijn naam zette. En
ook op graven zette. Ook op Vredehof,
zie foto dr. Frans. oewel de erfelijke
adel in Nederland niet meer wijd ver-

spreid is, zijn de jonkheren, baronnessen ridders en gravinnen er nog wel. De
meeste prinsen, prinsessen en koningen liggen natuurlijk in de Grote Kerk
van Delft. En ook hebben andere adellijke mensen niet het eeuwige leven.
Jonkheer J.J. Sandberg tot Essenburg
ligt ook aan de Gilzerbaan. En dat
kwam ook op de steen te staan.
Een belangrijke maatschappelijke posi-
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tie stond ook met regelmaat op een
grafmonument. Niet als je gewoon onderwijzer, loodgieter of ambtenaar bent
geweest. Maar wel als je huisarts, gemeentesecretaris, burgemeester of iets
dergelijks bent geweest. En zeker als je
een bepaald jubileum had gehaald of,
dramatisch, in het harnas bent gestorven.
Tijd voor nieuwe ideeën en expressie.
Wat tegenwoordig met een zekere regelmaat op een graf verschijnt, is een
gedicht, liedje, tekst die, zo moet verondersteld worden, veel voor de overledene heeft betekend. Hiermee wordt
een graf een echt individueel monument, waarbij je dan weet dat de overledene, of zijn familie, nagedacht heeft
over zijn (m/v) einde en laatste rustplaats. Persoonlijk spreekt mij dit heel
erg aan, en de begraafplaats stimuleert
ook een dergelijke vormgeving. En zelfs
bijna levensgrote foto’s. Er zijn creatieve nabestaanden, kunstenaars, vormgevers en ontwerpers genoeg om een
dergelijk graf te ontwerpen.
Reacties op mijn columns graag op beheer@vredehof-tilburg.nl onder vermelding column wijkblad De Blaak

Grebbe 40, 5032 RT Tilburg - tel.: 013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl
Wat was het fijn om na de zomervakantie weer enigszins normaal te starten.
Fantastisch ook om al die blije gezichtjes weer binnen te zien komen. We zitten natuurlijk niet stil op De Borne en
delen graag al het moois dat op onze
school gebeurt.
Dit jaar zijn we op De Borne gestart met
‘De Huiskamer’. Dit is een kamer waar
kinderen, die behoefte hebben aan een
rustmoment, terecht kunnen om even
op adem te komen. De scholen in de
wijk moeten ervoor zorgen dat zo veel
mogelijk kinderen in de buurt naar
school kunnen gaan. Onze huiskamer
draagt daar zeker ook zijn steentje aan
bij!

Dit concept zijn we twee jaar geleden
met collega’s gaan bekijken in Denemarken. We waren hier erg enthousiast
over en zijn plannen gaan maken om
onze eigen huiskamer te realiseren. In
de loop van dit jaar zijn we gestart en
was de huiskamer twee dagen open,
vanaf september 2021 iedere dag. We
hebben ervoor gekozen om fulltime een
pedagoog aan te stellen. Dat is eigenlijk
iets unieks in onderwijsland en we zijn
dan ook erg blij met juf Jeske. Zij heeft
een aantal jaren op een Noorse school
gewerkt en veel ervaring opgedaan met
het opzetten en organiseren van een
huiskamer. Fijn dat we dit extra kunnen
aanbieden. We merken nu al dat het
veel rust brengt voor een groep leerlingen en dat geeft ook extra rust in de
school.
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Rust in de klas
We zijn dit schooljaar begonnen met het
project “Rust in de Klas”. Gedurende 3
maanden krijgen de kinderen elke week
rusttraining van trainer Margo. Kinderen
maar ook leerkrachten worden zich bewust van het belang om goed voor zichzelf te zorgen en leren om fysieke
spanning bij zichzelf te herkennen en
manieren om die vervolgens los te
laten. Daarnaast leren ze ook om signalen van mentale spanning (onrust,
stress) te herkennen en hoe daarmee
om te gaan, door de aandacht naar binnen te richten en in rust en stilte te voelen wat hun binnenste hen vertelt.
Deze tools tot zelfzorg vormen een gezonde basis voor kinderen in het omgaan met de uitdagingen van het leven.

Heerlijk om in de pauzes te zien dat kinderen bepaalde oefeningen samen aan
het doen zijn. Al met al mooie trajecten
om ervoor te zorgen dat onze kinderen
lekker in hun vel zitten zodat ze zich op
een mooie manier op allerlei vlakken
ontwikkelen.

Wordt uw kind in het schooljaar
2021  2022 4 jaar?
Margo leert bijvoorbeeld wat ze aan de
spanning in het lijf kunnen doen als ze
een opgave of werkje moeilijk vinden.
Of hoe ze na een drukke gymles weer
snel tot rust komen. Kleine simpele
oefeningen die de kinderen zelf kunnen
oppakken en toepassen. Margo heeft
ook twee van onze collega’s hiervoor
opgeleid zodat zij na dit traject het
stokje van haar over kunnen nemen.

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 mogelijk-

heden ontwikkelen onze leerlingen veel
vaardigheden die zij kunnen gebruiken
bij hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u meer informatie over De Borne en
betekenisvol onderwijs? Kijk op onze
website of neem contact op met 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

Groen-oranje rook: Elf-elf in Kruikenstad gaat door
Officiële start van het nieuwe carnavalsseizoen op het Willemsplein
Het Elfelf feest in Kruikenstad gaat door. De traditionele start van het nieuwe carnavalsseizoen op 11 november
start vanaf 15:30 uur. De groenoranje festiviteiten, met als hoogtepunt de bekendmaking van de nieuwe prins van
Kruikenstad en zijn gevolg, vinden dit jaar plaats op het Willemsplein.
Ik zie oe wir war?!
Onder het nieuwe motto “Ik zie oe wir war?!” viert Kruikenstad dit seizoen de terugkeer van carnaval. “Eindelijk kunnen we
weer samenkomen en het mooiste feest van het jaar vieren. Elf-elf is dit jaar niet alleen de start van een nieuw carnavalsseizoen, maar ook het moment waarop veel Kruiken en Kruikinnen elkaar na lange tijd weer gaan zien” licht Patrick Dewez,
voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg, toe.
Versoepelingen
Met de huidige versoepelingen is het weer mogelijk om een evenement als Elf-elf te organiseren. “De veiligheid én gezondheid van de bezoekers staan uiteraard centraal” benadrukt de voorzitter. De stichting is op dit moment nog druk bezig met de
organisatie en het programma. Hoe het evenement er precies uit gaat zien, zal de komende tijd duidelijk worden via de kanalen van de Carnavalsstichting Tilburg. “Het gaat sowieso een onvergetelijke Elf-elf worden” belooft Dewez.
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Bijeenkomst beheerders WhatsApp- en Facebookgroepen voor
buurtpreventie
Op 28 september jl. organiseerde de
gemeente Tilburg een bijeenkomst van
de beheerders van de Tilburgse WhatsApp- en Facebookgroepen voor buurtpreventie. Vanuit de Blaak waren
beheerders Jan Wouters, Netty Dekker
en Frans de Laat aanwezig.
Uit de opening door Burgemeester Weterings kwam naar voren dat de afgelopen jaren door de inzet van
WhatsApp-groepen en social media in
onze gemeente veel bereikt is op het
gebied van veiligheid en leefbaarheid.
De burgemeester dankt iedereen die
hierbij betrokken is zeer hartelijk!
Het afgelopen jaar kon er door Corona
wat minder ondernomen worden, maar

de gemeente wil de komende periode,
samen met de groepen, graag weer verdere stappen gaan zetten.
Zo krijgen de beheerders van de groepen toegang tot een intranetpagina van
de gemeente waarop een bibliotheek te
vinden is met veiligheidsthema's.
Daarop staat veel relevante informatie
voor de groepen over buurtpreventie,
modellen voor teksten, vindplaatsen van
websites, procedures e.d. De bedoeling
is een groeimodel waarbij de groepen
niet alleen informatie kunnen halen
maar ook kunnen brengen. Ook zit er
een smoelenboek bij met de namen van
de diverse functionarissen en kunnen
we zien wie de loopgroepen kunnen benaderen bij verwarde personen, ver-

miste huisdieren en dergelijke.
Uit alle wijken van Tilburg namen beheerders deel aan de bijeenkomst en
daarom werd ook druk informatie uitgewisseld over ervaringen in de verschillende wijken. Verschillende beheerders,
ook die van de Blaak, vroegen om meer
terugkoppeling van politie en gemeente
omdat dit het aantal meldingen kan verhogen. Zo kan ook de betrokkenheid
van de burgers vergroot worden, niet alleen via loopgroepen en Facebook,
maar ook bij de wijkraad en via het wijkblad. De gemeente en politie zegden
toe die terugkoppeling te versterken.

Wandelgroep
Wij zijn een groepje lange afstandswandelaars.

Bridge

Elke vrijdagochtend om 8:00 uur vertrekken we vanaf het winkelcentrum in
de Blaak - Amer, 5032 AZ Tilburg voor een wandeling van ongeveer 20
km. door de mooie omgeving van Tilburg.

Bridgegezelschap ´t Qkske (lid van de
NBB) heeft een nieuwe bridgelocatie.
Vanaf 4 okt wordt er op maandagmiddag om 13:30 uur en maandagavond
om 19:30 uur gebridget in 2 lijnen in
het IBIS-hotel.

Houd je er ook van om regelmatig wat
langere afstanden te lopen, meld je
dan aan bij Piet Giesbers tel. 0653335790.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog
vragen stuur een email:
tqkske@gmail.com.
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Huisvesting arbeidsmigranten Dr. Hub van Doorneweg

De werkgroep huisvesting arbeidsmigranten wil u via deze weg informeren
over de wijze waarop het College en de
gemeente Tilburg tot op heden omgaat
met de belangen van Blaakbewoners
die afgelopen periode met bovenstaande ontwikkeling zijn geconfronteerd.

moeten gaan doen ten behoeve van de
nieuwbouw, zeker 20 jaar gebruik willen
maken van deze voorzieningen.
Hier kun je dus niet meer van “tijdelijke
bewoning” spreken terwijl dat in de aanvangsperiode en tijdens de informatieavonden nadrukkelijk is gezegd tegen
de Blaakbewoners.

Op 12 maart 2019 is onder leiding van
wethouder O. van Dusschooten (VVD)
een eerste informatie avond gegeven
voor de Blaakbewoners. Ondanks dat er
slechts een zeer klein deel van de Blaak
was uitgenodigd zat de zaal bij hotel
IBIS overvol. Er werd door de gemeente
aangegeven dat zij op zoek waren naar
geschikte locaties voor het huisvesten
van arbeidsmigranten en dat wij via een
klankbordgroep inbreng konden leveren
op diverse zaken aangaande de huisvesting en omgeving. Een bemoedigende start zou je denken.

Ook de bewoning door arbeidsmigranten is niet zeker, Sabes heeft tijdens
een van de informatieavonden aangegeven dat het niet ondenkbaar is om op
deze locatie (uitgeprocedeerde) asielzoekers te huisvesten, een uitspraak die
door wethouder van Dusschooten op
dat moment zeker niet verworpen werd.
Gaandeweg het project voelen steeds
meer leden van de klankbordgroep zich
niet serieus genomen en is al meer dan
de helft afgehaakt. Zij hebben sterk het
idee dat de klankbordgroep uitsluitend
is opgericht om aan de wettelijke procedures te voldoen en dat de Gemeente
de impact die 750 arbeidsmigranten op
onze leefomgeving gaan hebben totaal
niet onderkend.

Op 16 april 2019, tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep geeft
de gemeente aan dat het naast IBIS gelegen perceel, dat in bezit is van de gemeente, alleen zal worden verhuurd aan
de initiatiefnemers voor de huisvesting
van arbeidsmigranten (Sabes vastgoed
en uitzendbureau E&A) voor een periode van maximaal 10 jaar.
Echter in het klankbordoverleg november 2019 deelt de gemeente mee dat de
grond toch verkocht is aan Sabes.
Voortschrijdend inzicht noemde men
dat. Geen overleg hierover dus met de
klankbordgroep.
Tevens wordt tijdens deze vergadering
door de Gemeente aangegeven dat de
vergunning ten behoeve van de “tijdelijke huisvesting” voor 10 jaar wordt verleend, maar dat er hierna nog met 5 jaar
verlengd mag worden. Sabes heeft
daarop aan de gemeente laten weten
dat zij, gezien de investeringen die ze

Er worden vervolgens 2 aanvragen ingediend ten behoeve van het verlenen
van een omgevingsvergunning voor het
verbouwen van een bedrijfspand aan
Dr. Hub van Doorneweg om daarin arbeidsmigranten te kunnen huisvesten.
Op de eerste aanvraag die eind 2019 is
gepubliceerd wordt door een groep van
circa 50 bewoners een zienswijze ingediend, echter om voor ons onduidelijke
redenen wordt deze aanvraag halverwege 2020 weer ingetrokken.
Eind 2020 komt er dan een tweede aanvraag, vanwege een door de aanvrager/Gemeente gehanteerde afwijkende
constructie t.o.v. de eerste aanvraag is
het procedureel niet meer mogelijk om
hierop een zienswijze in te dienen maar
kunnen belanghebbenden uitsluitend

bezwaar maken.
Tegen deze aanvraag wordt eind 2020
door een groep van circa 50 bewoners
bezwaar gemaakt.
Vervolgens ontvangen in juni 2021 alle
bezwaarmakers van de Gemeente het
bericht dat hun bezwaar niet ontvankelijk is omdat de gemeente van mening is
dat wij Blaakbewoners geen belanghebbenden zijn. Tegen dit gemeentelijk besluit loopt ondertussen een procedure
via de rechtbank.
Naar ons idee probeert het College gewoon het eigen plan door te drukken,
zonder hierover enig inhoudelijk overleg
te willen voeren met betrokkenen en rekening te houden met de impact die dit
project uiteindelijk gaat hebben voor
een grote groep Blaakbewoners.
Bij de “Tussenbalans” op 1 juli 2020
over het door het college van B&W gevoerde beleid van de afgelopen jaren
hebben we in de krant kunnen lezen dat
dit college van B&W in Tilburg zijn beloftes niet nakomt, hetgeen wij als werkgroep ook constateren.
De Wijkraad gaf tijdens de laatste bewonersbijeenkomst aan dat zij een bezoek hebben gebracht aan betreffende
locatie en van de beheerder aldaar hebben vernomen dat er tot nu toe geen
overlast ondervonden wordt van de arbeidsmigranten. Zij zijn helaas niet gaan
informeren bij de bewoners die langs de
toegangsroutes wonen en houden ook
geen rekening met het feit dat er op dit
moment slechts 85 migranten wonen en
dat dit aantal binnen afzienbare tijd
wordt opgehoogd naar ruim 700. Wij
hopen dat de Wijkraad ons op korte termijn gaat helpen met het opkomen voor
de belangen van alle Blaakbewoners.
huisvestingarbeidsmigrant@gmail.com

Club 92 gaat op excursie
Donderdag zeven oktober; de weergoden waren club 92 welgezind. Onze
busreis na corona kon weer. Een afwisselende tocht naar het Biesboschmuseum was ons eerste doel. Onze
chauffeur Ad wist ons met behulp van
Google precies op tijd af te zetten voor
de ingang.
Beverkoeken en koffie of thee stonden
klaar voor ons op de tafel. De gids vertelde ons hoe de Biesbosch was ontstaan en wist mooie herinneringen op te
halen uit zijn jeugd. Het was keihard
werken. Wel twaalf uur lang en dat zes
dagen lang. Ook in de winter. De mannen bleven de hele week op hun werkplek en sliepen in hutten. Vaak koude
en rokerige ruimtes. Dat waren nog
eens arbeidstijden. En dan werd er
soms ook nog gesjoemeld met de rietbossen. Je werd betaald per bos. Maar
er werd soms minder afgerekend. Een
telfout.

De gids begeleidde ons tijdens onze
tocht door het museum en vertelde,
voor wie het wilde, anekdotes. Ja, zo
was het dus amper honderd jaar geleden. Je wordt je bewust van de rijkdom
van nu. Na het bezoek aan het museum
wachtte ons een voortreffelijke lunch
met soep, broodjes en drankjes naar
keuze. Mimi had ons wederom de culturele kant van onze club laten zien.
En nu naar de moderne tijd. Met de bus
trokken we verder naar Giesenburg.
Mimi vertelde al tijdens de tocht over dit
plaatsje. Opnieuw hadden we bij aankomst een gids die ons van alles wist te
vertellen over het ontstaan van het winkelcentrum. Hoe modern was dit dorp.
Funshoppen konden we volop in Giesenburg.
Opa had een verzamelwoede en van
alles verzameld. En daarvoor had hij
een plekje nodig. Alles kon hij gebruiken
en met het verzamelde materiaal
bouwde hij allerlei huisjes met aandacht
voor de originele staat van het dorp.
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Winkel in winkel uit. Van oude brommers zoals een Zündapp tot bijouterie
gepresenteerd door de kunstenaars
zelf. Mindfullness, eetgelegenheden
aan het water. Snuisterijen. Een Marokkaans winkeltje waar je ook kon gaan
eten op zijn Marokkaans. In de vele
kleine winkeltjes konden we direct contact leggen met de kunstenaars die heel
enthousiast vertelden over wat ze
maakten. In de bus lieten we elkaar
onze aanwinst zien. Zeker voor herhaling vatbaar om er nog eens naar toe te
gaan.
En ook deze dag had Mimi Vinkestijn op
een geweldige manier weten vorm te
geven. Maar bijzondere dank ging ook
uit naar onze chauffeur die zijn bus door
nauwe bochten en straten wrong.
Kortom, Club 92 had opnieuw een
mooie excursie achter zich en met
spanning kijken we uit naar weer een
creatieve tocht.
Frans Vergeer

Het eten is klaar:
Wildzwijnragout
Obelix had niet zo’n moeite met het
doden van everzwijnen. In de boeken
die van hem verschenen samen met
zijn slimme vriend Asterix verorberde hij
er soms meerdere per keer. Het waren
geen hele grote. Dat dan weer niet. Dat
wilde zwijn was zijn eten. Grootschalige
veeteelt en landbouw was er niet. Het
zwijn werd weggespoeld met grote pullen bier. Dit in tegenstelling tot hun
aartsrivalen, de Romeinen, die liever
een glaasje wijn dronken bij hun ongetwijfeld chiquere eten.
Een wild zwijn smaakt heerlijk. En hoewel familie, lijkt het vlees helemaal niet
op ons vleesvarken. Het heeft die typische heerlijke wildsmaak. Het ziet er
bovendien fantastisch uit. Daar moet je
gewoon mee de keuken in. Ik koos voor
een wildzwijn braadstuk en besloot er
een wildragout van te maken met veel
rode wijn, om de Romeinen onder ons
tevreden te houden, en verschillende
paddenstoelen. Waarschijnlijk verzameld door Panoramix de druïde vanwege de helende werking.
Voor de rode wijn koos ik onze eigen
‘huiswijn’. Wat dat betreft denk ik simpel: geen slechte wijn in het eten en als
dit de wijn is die je erbij wilt drinken
waarom dan niet gebruiken voor dat
eten? Al zullen veel koks en sommeliers
het niet met me eens zijn, voor mij werkt
het.
Ik zit aan tafel met een groep jagers.
Echte jagers. Hun vaders joegen ook.
Mannen met hart voor de natuur. Dat
klinkt door in hun verhalen. Ze schieten
niet in het broedseizoen, nooit op te
jonge dieren, en vogels alleen uit de
lucht. Ze zijn de rechterhand van boeren en assisteren de overheid waar
nodig. Jagers zijn natuurmensen, trekken er graag op uit en beschouwen hun
eigen dieren, meestal honden als hun
beste vriend. De jagers bij mij aan tafel
hebben een broertje dood aan stropers
en jagers die zich niet aan de soms ongeschreven wetten houden.
Ik leg het incident op tafel over de jager
die in zijn functie als jachtopziener een
aantal jaren geleden een aantal zojuist
door de brandweer geredde wilde zwijnen schijnbaar in koelen bloede een
kogel door de kop joeg. Omdat ze niet
mochten zijn daar waar ze waren. Dat is
iets anders dan zorgen voor je dagelijks
brood zoals Obelix. Het is ook wat anders dan wat de jagers aan mijn tafel
zeggen te doen. Natuurlijk is het hun

hobby maar ze gaan respectvol om met
hun buit. Zo ervaar ik dat ook. Zonder
deze jagers bovendien geen wild op
tafel. Ook zij zorgen eigenlijk voor ons,
zij het tegenwoordig niet dagelijks,
brood.
Toch hebben ze, in zekere zin, ook respect voor de jachtopziener die zijn taak
uitvoerde. De man had echter moeten
beseffen dat een foto tegenwoordig zo
gemaakt en verspreid is. Bovendien
waren er andere manieren om deze dieren te laten inslapen. Later bleek immers dat deze dieren zo veel water in
de longen hadden dat ze het waarschijnlijk toch niet hadden gered.
Waarom niet deze zwijnen afvoeren en
een persbericht uitgeven dat de wilde
zwijnen om gezondheidsredenen alsnog
zijn afgemaakt? Dat had iedereen begrepen. De jachtopziener bewees jagend Nederland geen goede dienst. Dat
weten de mannen bij mij aan tafel. Ze
weten ook dat deze jachtopziener zich
jarenlang heeft ingezet om bijvoorbeeld
stroperij te bestrijden.
Terug naar de keuken want de jacht
maakt hongerig en de ragout moet toch
nog een aardig tijdje op het fornuis
staan. Ons maal duurde tot in de kleine
uurtjes. Een moderne Assurancetourix
was op de achtergrond net hoorbaar
maar het goede gesprek had duidelijk
de overhand.

Ingrediënten:
½ winterwortel;
4 sjalotjes;
3 teentjes knoflook;
150 gram baconreepjes;
1 kg wildzwijn braadstuk;
500 ml rode wijn;
150 ml wildfond;
bouquet garni van selderij, rozemarijn,
peterselie en laurier;
250 gram paddenstoelmix (bijvoorbeeld
cantharellen, oesterzwam, eekhoorntjesbrood);
olijfolie;
peper en zout.
Bereiding:
Maak de knoflook, sjalotten en wortel
schoon en snijd ze in niet al te fijne
stukken.
Snijd het wildzwijn braadstuk in stukken
van ongeveer 5 x 5 centimeter.
Braad het vlees en de baconreepjes
met de sjalotjes, knoflook en wortel in
een braadpan in hete olie. Blus alles af
met de wijn en de wildfond en doe het
bouquet garni bij het vlees, voeg naar
smaak versgemalen zwarte peper toe.
Wacht nog even met het zout. Mogelijk
is het zout genoeg vanwege de toegevoegde bacon. Laat minstens anderhalf
uur op laag vuur sudderen, af en toe
doorroeren en proeven. Zo nodig wat
zout toevoegen. Bak de paddenstoelen
in een koekenpan in een scheutje olie.
Roer ze aan het einde door de ragout.
Serveren met puree en rode kool.

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.

: k. havenaar
: t. van de meer
: h. de kort
: f. vergeer
: m. van den boogaard
: l. martens
: m. simons
: n. van woerkom
: j. willemse

niers 40
www.wijkraaddeblaak.nl

4634819

: o. hellings
: h. van de heuvel
:
: e. hoogeveeen
:
: r. van doorn
: mevr. peijnenborg
: p.j. moerman
: k. de rooij
: contour de twern
: h. van roosmalen
: h. / c. konings / k. dekker

5900011
regge 60
5900280
secretariaat@svdeblaak.nl
4632558
secretariaat@tcdeblaak.nl
lauwers 17
06-53794800
bc.de.blaak@gmail.com
06-22422457
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
voorzitterecdeblaak@gmail.com
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
: fysiotherapie ohler
: m. vissers

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

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
Contactpersoon AED’s in de Blaak: : Huub Hornman: 06 - 12 46 3521

blz 31

06-53830964
5910099
5920048
06-27962414

