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Coronatoegangsbewijs (voor ouderen)
Het coronatoegangsbewijs is op veel
plaatsen verplicht. Het is het bewijs dat
u gevaccineerd, genezen of getest bent.
Als u een horecagelegenheid of een
museum bezoekt, vragen ze u om de
digtale- of papieren QR-code. Naast de
code dient u een identiteitsbewijs bij u
te hebben.
Hoe komt u aan een digitaal bewijs?
Download de CoronaCheck-app in de
PlayStore of AppStore. U kunt het bewijs dat u gevaccineerd, genezen of getest bent toevoegen door in de app op
het plusje te klikken. Gevaccineerd of
genezen: log op de app in met uw
DigiD. De app zoekt naar uw vaccinatiegegevens. Bij testen voegt u een negatieve uitslag toe. Deze is 24 uur geldig.
Testen kan gratis bij www.testenvoortoegang.org. De app maakt een QRcode als bewijs. Deze laat u zien bij
binnenkomst.

Print zelf een papieren bewijs
Heeft u geen smartphone, maar wel een
computer, printer en DigiD? Ga dan
naar www.coronacheck.nl om een papieren bewijs te maken. U geeft aan of
u gevaccineerd, genezen of getest bent
en logt in met uw DigiD. U krijgt dan een
QR-code die u kunt uitprinten en tonen
als daarom gevraagd wordt.
Lukt dit ook niet?
Dan kunt u een coronabewijs op papier
thuisgestuurd krijgen. Heeft u eerder
doorgegeven dat uw gegevens met het
RIVM gedeeld mogen worden? Of bent
u door de GGD gevaccineerd? Dan kunt
u bellen naar telefoonnummer 08001351. Hou uw BSN-nummer en postcode bij de hand. Het papieren
coronabewijs wordt per post verstuurd.
Houd er rekening mee dat dit tot 5
dagen kan duren. Heeft u eerder aange-

geven dat uw gegevens niet met het
RIVM mogen worden gedeeld? Of bent
u geprikt door iemand anders dan van
de GGD? Neem dan contact op met de
zorgverlener die de prik heeft gezet.
Deze kan een papieren coronabewijs
printen.
Hulp van een vrijwilliger
Komt u er desondanks niet uit, omdat u
bijvoorbeeld geen DigiD heeft? Kom
dan op woensdagochtend tussen 9.30 11.30 uur naar de iPad inloop in Wijkcentrum de Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 (bij de Netto Korvel). Een
sociaalwerker en vrijwilligers staan klaar
om u te helpen. Meer weten? T. 013543 6664 of 06-176 42 972.
Met vriendelijke groet,
Jenny Schram sociaal werker
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DE FIETSENZAAK VOOR DE BLAAK!
• Gratis ophalen en thuis bezorgen
 VANUWÛETS
• 2UIMEKEUSNIEUWEENGEBRUIKTEÛETSEN
in onze showroom van 500m2
• Cortina, Flyer, Gazelle, Giant, Idworx,
Merida, MTB-Cycletech, Kalkhoff, Riesse
& MȨller, Stevens en Stromer
• Gratis parkeren voor de deur
• -EETSYSTEEMVOORDEJUISTEÛETSAFSTELLING
• Professionele werkplaats
• Mogelijkheid tot proefrijden
• Gespecialiseerd in E-bikes
en speed pedelecs

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

Wie komt ons helpen in de Kaaistoep?
In het zuidwesten van Tilburg, tegen De
Blaak aan ligt, ongeveer 580 ha groot,
een prachtig stuk natuur: De Kaaistoep.
De Kaaistoep bestaat vooral uit heidevelden, gevarieerd bosgebied en grasland. Er is ook een aantal vennetjes
(poelen) aangelegd, waardoor kikkers
en amfibieën hier weer zijn teruggekeerd. Het gebied wordt doorsneden
door de Oude Leij.

!
!
!
!

Binnen De Kaaistoep zijn, afkomstig uit
Tilburg en Goirle, vele vrijwilligers actief
met uiteenlopende activiteiten. Enkele
groepen houden zich bezig met natuuronderzoek (vlinders, insecten, paddenstoelen, planten, padden etc etc etc).
Fanatieke vrijwilligers van het vogelringstation zijn (bijna dagelijks) bezig
met het inventariseren en ringen van
alle in ons gebied voorkomende vogels.
Zo’n 110 verschillende soorten!

rillen als natuurlijke afscheidingen aan
te leggen. Ook onderhouden we de
poelen en zorgen we ervoor dat de heidegebieden niet overwoekerd worden
door jonge dennetjes. En dat allemaal
om de schoonheid van dit unieke stuk
natuur niet verloren te laten gaan.
Om al dit werk vol te kunnen houden
zoeken we nieuwe vrijwilligers die ons
team willen versterken. Het is heerlijk
om, samen met andere enthousiaste
leeftijdgenoten, elke week midden in de
natuur actief bezig te zijn.
Er zijn vrijwilligersgroepen aan het werk

op dinsdag en donderdag. Maar als
daar behoefte aan is kunnen we ook op
andere dagen een beheersgroep starten. Je kunt ervoor kiezen om één of
twee halve dagen per week mee te werken. Bij nat/slecht weer slaan we gewoon een keertje over. Wilt u ons
vrijwilligersteam komen versterken? Of
gewoon een keertje bellen of meedraaien om te kijken of het iets voor je
is. Je bent van harte welkom.
Jaap van Kemenade, beheerder
0653941104
Sven Felix, vrijwilliger 0640630557
Sjef Jansen, vrijwilliger 0655348021

!

Een ander deel van de vrijwilligers is, in
kleine groepjes, actief met kleinschalig
beheer in het gebied. Zij onderhouden
het gebied. Zo proberen we de Amerikaanse Vogelkers onder controle te krijgen. Knotten we wilgen en andere
bomen. Doen we snoeiwerk en gebruiken we soms het snoeihout om takken-
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Tijs Hofmans
van wijkraad De Blaak aan het woord
zijn retour was, konden de bijeenkomsten heel even achter het beeldscherm
vandaan komen en weer in de buitenlucht plaatsvinden. Er gebeurt zelfs zo
veel in de buurt, dat het soms moeilijk is
om alles te volgen. Daar willen we het in
deze column over hebben.

Meer communicatie van en naar
de wijkraad
Als u zo het wijkblad doorleest, valt het
u vast op hoeveel er in de buurt gebeurt. Zeker in de afgelopen maanden,
toen het er even op leek dat corona op

Voor de wijkraad is het een belangrijke
functie om u op de hoogte te houden
van wat er speelt in de wijk. We weten
ook dat we daar nog veel kunnen winnen. Daarom hebben we de afgelopen
maanden hard gewerkt aan meer communicatiemogelijkheden voor de wijk.
Neem onze website; tegen de tijd dat u
dit leest is die volledig vernieuwd. Onze
site was lange tijd niet zo overzichtelijk.
Belangrijke informatie was bijvoorbeeld
moeilijk te vinden, essentiële gegevens
over veiligheid in de wijk of het aanvragen van bewonersbudgetten voor evenementen stonden op lastig te vinden
plekken en er ontbrak veel achtergrond
over de wijk en wat er nu precies speelt.
We hebben de site flink onder handen
genomen. Als u die bezoekt, ziet u niet
alleen een nieuw uiterlijk, maar ook een
(hopelijk!) begrijpelijkere navigatie. U
vindt dan meteen de praktische info of
de kernthema's die voor de wijk belang-

rijk zijn. Neem maar eens een kijkje op
www.wijkraaddeblaak.nl. We horen uiteraard graag wat u daarvan vindt - contact opnemen kan via de contactpagina,
die vindt u natuurlijk snel nu!
Waarschijnlijk wilt u niet iedere dag
onze site moeten bezoeken om op de
hoogte te blijven wat er speelt. Dat hoeft
gelukkig ook niet. Sociale media kunnen
dat net zo goed. Ook daar hebben we
de afgelopen weken veel aan gewerkt.
De Blaak had al een mooie Facebookpagina opgericht en deze wordt beheerd door met name een paar
enthousiaste wijkbewoners. In november zijn we met hen bij elkaar gekomen
om te kijken wat de wijkraad daarin kan
bijdragen. Zo kunnen we nog meer berichten plaatsen. Dat doen we niet alleen. Ook de Buurtpreventie sluit daarbij
aan. De Buurtpreventie weet, als de
ogen en oren van de wijk, natuurlijk precies wat er speelt op straat. Die informatie leest u dus op
facebook.com/deblaak. Volg ons dus
daar!
We hebben inmiddels ook wat andere
sociale kanalen opgezet. Op ons
nieuwe Instagram-account

Esther de Beer Coaching
Levenscoach
Loopbaanbegeleider
Studiekeuzeadviseur

info@estherdebeercoaching.nl
www.estherdebeercoaching.nl
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wijkraad_de_blaak (let op de _ underscores!) vindt u niet alleen mooie foto's
uit de wijk, maar ook belangrijke informatie over wat er speelt. Hetzelfde geldt
voor ons Twitter-account, @WijkraadDeBlaak. Naast sociale media hebben
we natuurlijk ook al langer een nieuwsbrief. Op
www.wijkraaddeblaak.nl/nieuwsbrief
kunt u zich daarvoor aanmelden. We
houden u dan regelmatig op de hoogte
van wat er speelt in de wijk, gewoon in
uw inbox.

Hopelijk heeft u tegen de tijd dat u dit
leest onze beeldschermen zien hangen.
Op moment van schrijven werken we
aan de laatste puntjes op de i om twee
informatieschermen op te hangen in het
winkelcentrum. Omdat bijna iedereen uit
de wijk wel eens bij een van de winkels
daar komt, leek ons dat een uitermate
goede plek om de schermen op te hangen.

KBO Petrus & Paulus

Natuurlijk moet informatie van twee kanten komen. We horen dan ook heel
graag van u wat er gebeurt in de wijk!
Heeft u een club of vereniging en heeft
u leuk nieuws? Of wilt u een oproep
doen voor een evenement dat u organiseert? Laat het ons dan weten! Onze digitale deur staat altijd open, via
e-mailadres
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons
Succesvolle actie van “Samen
voor een eerlijk pensioen”
De door ‘Samen voor een eerlijk pensioen’, een samenwerkingsverband van
KBO-Brabant met nog 6 andere belangenbehartigers, opgezette handtekeningenactie is op 27 oktober j.l. in den
Haag afgesloten met het overhandigen
van een petitie met 41.538 handtekeningen aan een aantal leden van de
Tweede Kamer.
Hiermede werd wederom de aandacht
gevestigd op het al jarenlang niet-indexeren van de pensioenen, waardoor
deze inmiddels ruim 20% in koopkracht
zijn gedaald.
Kennelijk succesvol, want in de dagbladen heeft u inmiddels kunnen lezen dat
in de Tweede Kamer het jarenlang onterecht niet-indexeren van de pensioenen
aan de orde is gekomen.
Onder druk gezet door de PvdA is het
kabinet akkoord gegaan met het versoepelen van de dekkingsgraad en wel
met terugwerkende kracht per 1 januari

2022. Dit om te voorkomen dat het indexeren door ambtelijke vertraging weer
een jaar zou worden uitgesteld.
De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn ook dit jaar weer flink toegenomen en de PvdA vond dat het
kabinet het niet kon maken om de pensioendeelnemers opnieuw weer een
jaar te laten wachten op indexatie van
hun pensioen.
Het voorstel werd met instemming van
zelfs de coalitiepartijen aangenomen en
zal verder worden uitgewerkt. Daarna
moet het voor goedkeuring nog door de
Tweede en Eerste Kamer.
WvZ

Informatie bij:
Hans van Roosmalen,
tel. 06 30 97 21 21,
e-mail: kbopenp@gmail.com

Bron:
Nieuwsbrief KBO-Brabant, week 44
+ media

Wilt u meer informatie dan kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrief via:
kbopenpnieuwsbrief@gmail.com.

Berry Wagener
tel. 06 24 17 32 68
e-mail: kbopenpactiviteiten@gmail.com
Vanaf december worden de volgende
activiteiten ondernomen:
ma. 20 en di. 21 december.
Kerstviering in de Back.
vr. 7 jan en dinsdag 11 januari.
Nieuwjaarsborrel in de Back

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

013 572 1822
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk.

www.moniquevanhoutum.nl
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Mijn kerstverhaal
John Claesen
Overal dwarrelden de witte vlokjes massaal uit de lucht. Het sneeuwde en dat
met kerstavond. De sfeer was sprookjesachtig met al dat wit op de takken.
De paden verdwenen langzaam onder
een dikker wordende laag. Een jong
stelletje liep moeizaam over de steeds
moeilijk begaanbare paden. Zij had een
dikke buik en het leek wel of ze zwanger was. Hij was een bekende persoonlijkheid die nogal eens aan de weg
timmerde. Af en toe gleden hun voeten
weg over de praktisch onbegaanbare
paden. Een ster verlichte hun pad en ze
leken sprekend op Jozef en Maria. Hij
met een lange baard en zij niet. Ze
waren eigenlijk asielzoekers. Maria was
ook vreemdgegaan. Niet met de allereerste maar met de Heilige Geest.
Jozef leek er geen bezwaar tegen te
maken. Hij vertroetelde haar en wreef
Maria regelmatig over haar frêle rugje.
Ze was namelijk hoogzwanger. Ze hadden al op diverse plekken om een
slaapplaats gebedeld, maar zoals iedereen wel weet, is het met Kerst altijd
overvol. Gelukkig had de Vader van de
Heilige Geest hen geholpen. Een oplichtende ster die hen, de Tomtom was
toen nog niet uitgevonden, naar een stal

leidde. Een beetje armoedige stal terwijl
de Vader, en ik denk ook de Heilige
Geest, lekker hoog en droog zaten. Zij
hadden het overvolle kerstmaal in het
vooruitzicht. In deze stal werd deze
avond Jezus geboren en het was eigenlijk ook de start van ons milieuprobleem
van heden.
Elk jaar rond Kerstmis worden er miljoenen kerstbomen gekapt en verkocht. Er
wordt steeds meer kerstverlichting gekocht. Alle huizen zijn volop verlicht.
Als we zouden stoppen om in de kerstperiode zoveel energie in de verlichting
te steken dan hebben we dat gas uit
Groningen misschien niet nodig. Zijn ze
daar ook gelukkig en zullen de aardschokken misschien ook spoedig stoppen.
We eten ons nog ronder dan ooit tijdens
deze feestdagen. De kalkoenen verfoeien deze periode en zijn blij als het
jaar weer voorbij is.
Bedenk hoeveel ruimte de kweek van
kerstbomen kost en wat een verspilling
het is de bomen na twee of drie weken
weg te gooien.
Dan hebben we het nog niet over vuurwerk. Al dat geknal is angstwekkend
voor veel dieren. Niet alleen de dieren

in de buitenlucht, maar ook die thuis zitten. Vaak zitten ze in een hoekje van de
kamer te beven van angst. Mijn hond
had zelfs van schrik al het lekkers, dat
op tafel stond, opgegeten toen wij buiten aan het knallen waren. Ook veel
mensen raken gewond aan handen en
ogen en de ziekenhuizen kunnen al die
extra zorg bijna niet aan.
Maar de sneeuw, de sfeerverlichting en
al dat eten is zo gezellig en lekker. Het
voordeel is misschien ook dat we geen
tijd hebben om oorlogje te spelen. Geen
asielzoekers meer, want die kunnen lekker thuisblijven in hun eigen land om
daar Kerstmis te vieren. Of vieren ze
daar geen kerst?

De Blaak
%26&+5$1'
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4 STUKS
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9,95
Primera De Blaak
Amer 7 5032 AZ Tilburg 013- 468 94 33
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Sportvereniging “de Blaak”
Onze sporten
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

maandag

18.45 - 19.30 uur
19.15 - 20.15 uur
20.30 - 21.30 uur

bootcamp
pilates
yoga

Brenda Kovac
vacature
Sylvia Baggen

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

Brenda Kovac
Ineke van Elswijk
Marianne v.d. Bogaard
Shumon Bakker

donderdag

19.00 - 20.30 uur
19.00 - 20.00 uur

badminton volwassenen
badminton jeugd

Louis Verstappen
Frank van der Heijden

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.

Vorige keer konden we het aantrekken
van drie nieuwe trainers/instructeurs
aankondigen.

hardloopevenement, waarbij de deelnemers onderweg diverse obstakels tegenkomen. Vaak gaat de route door de
natuur en komen de deelnemers onderweg modder en water tegen. Wellicht
iets voor de Blaak?

Deze keer stellen we onze vierde trai
ner voor: Jeffrey Derks. Een echte
Tilburger, woonachtig in de Piusha
ven.
Jeffrey is 27 jaar en heeft voorheen in
de horeca gewerkt en daar geleerd wat
toegankelijkheid en gastvrijheid betekent. Hij is nu alweer jaren professioneel met sport bezig is. Hij gaat bij ons
op maandagavond de Bootcamp verzorgen; een sport die lekker buiten wordt
gedaan. Je kunt nu bij ons kiezen voor
bootcamp op de maandag- en/of
woensdagavond.

Op woensdagavond om 19.00 uur
wordt Bootcamp gegeven door
Astrid Siebers; hier zijn nog slechts enkele plaatsen.
De Bootcmp op maandag om 18.45 is
pas eind november gestart en wordt
gegeven door Jeffrey. Hier zijn nieuwe
sporters van harte welkom!
Ook bij het onderdeel PILATES zijn
nieuwe leden welkom. Deze training is
in oktober gestart en biedt nog ruimte
voor deelnemers.

Privé vindt hij het leuk om mee te doen
aan Obstacle Runs. In goed Nederlands: een obstakelloop. Dat is een

FAMILIERECHT
ERFRECHT
ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT
De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het opstellen
van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of levenstestament. Wilt u een testament opmaken
of heeft u een verklaring van erfrecht of estateplanningsadvies nodig? Onze (kandidaat-)notarissen hebben
veel persoonlijke aandacht voor u. Het eerste gesprek bij ons is gratis!

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

Afspraak maken? 013 - 532 11 55 Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg, www.notaristilburg.nl
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Heb je interesse geef je dan snel op
voor een proefles. Dit kan door een
email aan secretariaat@svdeblaak.nl
Corona
Nu bijna anderhalf jaar een plaag voor
iedereen. Ook hier in onze wijk. Als club
volgen wij de rijksregels ter bescherming van onze sporters (zelf) en onze
trainers/instructeurs. Voor de buitensport Bootcamp, op maandag en
woensdag heeft dat bijna geen impact.
Voor de zaalsporten is een coronatoegangsbewijs en identiteitscontrole
vereist.

Sportvereniging de Blaak zorgt ervoor
dat je dat ook wat systematischer kunt
doen door lid te worden van onze sportclub dicht bij huis. Elke week op een
vast tijdstip bezig zijn met jouw favoriete
sport. Dat houdt de routine erin. Dit is
allemaal in onze wijk te vinden. Zie hierboven het schema en de mogelijkheden
bij ons. Wellicht eerst een keer komen
kijken? Je bent van harte welkom. En je

vader, moeder of (half)zus- of broer ook!
Wij wensen iedereen alvast gezellige
feestdagen!!
Volgen jullie ons al op social media?
Internet: www.svdeblaak.nl
facebook:
https://www.facebook.com/sportvereniging.deblaak
instagram: sportvereniging de blaak

We zijn op weg naar Kerst. Gezellig!!
Dat betekent dat er, misschien meer
dan goed voor ons is, wordt geconsumeerd. Voor velen betekent dat: een
wandelingetje om er uit te zijn, een
frisse neus halen, even bewegen…..

Thuiszorg
Het Laar
Het Laar zet zich in om u het leven te
laten leiden zoals u dat wenst.
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten
en drinken of bijvoorbeeld kunst en
ĐƵůƚƵƵƌ͕ƐĂŵĞŶŵĞƚ,Ğƚ>ĂĂƌďůŝũŌƵ
langer zelfstandig.
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook
thuiszorg en dagbesteding biedt?

Kijk op de nieuwe website

www.hetlaar.nl

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŬŝũŬŽƉĚĞŶŝĞƵǁĞǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ŚĞƚůĂĂƌ͘ŶůŽĨďĞůŵĞƚϬϭϯͲϰϲϱϳϳϬϬ
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Zinloos geweld, geweld is altijd zinloos!
schrijver bekend bij redactie
Zinloos geweld, je denkt altijd, dat overkomt mij/ons niet.
Tot we op 25 september een telefoontje
van onze zoon kregen, dat zijn broer
geslagen was en met de ambulance
naar het ziekenhuis zou worden gebracht.
Op de plaats waar het gebeurd was troffen we ambulance en politie. Er was
eerste hulp verleend door omstanders,
vrienden en zijn broer. Veel bloed en
onze zoon was bewusteloos.
Daar gaat ie dan naar het ziekenhuis.
Hoe erg is het, wat zijn de gevolgen?
In het ziekenhuis starten de onderzoeken en als ouders weet je nog steeds
niet wat er aan de hand is.
Dan mag je naar je zoon. De hoofdwond is gehecht er is een bloeding in de
hersenen en een zware hersenschudding. Hij moet ter observatie in het ziekenhuis blijven.
Vervelend dat het ziekenhuispersoneel
er al van uit gaat dat hij veel gedronken
had, echter was dat niet het geval.
Dan mag hij naar huis.
Onze zoon is een ALO student, zeer
sportief, goede conditie. Ineens kan hij
niet meer dan een klein stukje lopen,
moet hij zich overal vast pakken omdat
hij alles ziet draaien, dubbel ziet en zijn
evenwicht niet goed is. Eten kan niet
goed door de pijn in de kaken en zitten
en staan gaat niet door de enorme
hoofdpijn. Hij kan niets onthouden en
concentreren lukt ook niet.
De politie wil graag dat hij aangifte komt
doen van het voorval. Pas na veel praten zien ze in, dat hij echt niet op het
bureau kan komen en komen ze de

aangifte thuis opnemen.
Net op de plek waar het gebeurd is
(hoek Korvelplein/Korvelseweg/Diepenstraat) zijn geen camera’s.
De camerabeelden in de buurt, leveren
weinig op. Er waren veel mensen op
straat en de dader heeft zich daar snel
tussen uit de voeten gemaakt.
Mensen die iets weten, durven niet te
praten, uit angst voor vergelding. Zo onvoorstelbaar.
Het herstel gaat langzaam, zowel fysiek
als psychisch. Ondertussen wordt hij
begeleid door een psycholoog en wordt
er PTSS vastgesteld. Ook moet hij naar
de kaakchirurg voor de pijn in de kaken.
Dan vinden de huisarts en de psycholoog dat de klachten te sterk aanwezig
blijven en moet hij naar de neuroloog.
Door doorzetten van moeder en door de
juiste neuroloog mag hij dan gelukkig
binnen 3 dagen komen. De volgende
dag een MRI en 2 dagen later de uitslag.
Helaas, er is een hersenbeschadiging.
Blijvende schade. Verder is daarover
nog weinig bekend.
Zijn/Je wereld stort in. Verdriet, woede,
machteloosheid. Wat heeft dit voor gevolgen voor de toekomst. Kan hij zijn
opleiding nog afmaken, hoe gaat het
verder met zijn zicht, zijn geheugen ,zijn
concentratie enz. enz.
Gelukkig doet de neuroloog weer erg
zijn best en zitten we na 4 dagen in het
RCL.
Er is een behoorlijke schade, maar er
gaat een breed revalidatietraject opgezet worden. Wat een geluk dat we zo
dicht bij het RCL wonen.

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

Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart
bijzonder

Kijk op onze website voor ideeën voor een persoonlijke
invulling van een afscheid en informatie over kosten.
Of neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend
voorgesprek of een wensenboekje.

www.harrietvandervleuten.nl
Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

T 013 592 00 48

Deze week gaan de intakes starten. Het
blijft allemaal onzeker. Onze zoon, zijn
broer en zus en wij als ouders hebben
het moeilijk. We proberen hem aan alle
kanten te steunen, maar hij moet het
zelf gaan doen.
Wat gaat de toekomst brengen voor
hem? Laten we er het beste van hopen.
Wat niet te begrijpen valt is, dat de
dader nog vrij rondloopt en zijn leven
vrolijk verder leeft. Wat geeft je het
recht om iemand anders zoiets aan te
doen.
Voor onze zoon komt dit stuk te laat,
maar ik hoop dat mensen die dit lezen
en wel eens losse handjes hebben, aan
deze tekst zullen denken en de volgende keer niet gaan slaan.
Laat dit lezen door vrienden die wel
eens de neiging hebben om te slaan.
En als je weet wie het gedaan heeft of
een tip hebt over de dader ….. Laat het
dan ook weten. Desnoods via misdaad
anoniem
Het is zo oneerlijk en niet te begrijpen.

Fatale huwelijksreis
Sandra Esselink
Een jong kinderloos stel trouwde een
paar jaar geleden. Een dag na het huwelijk gingen ze op huwelijksreis naar
de Dominicaanse Republiek. Daar ging
het helaas helemaal mis. Na het eten
van een visje, werden ze allebei doodziek. Per ambulance gingen ze naar het
ziekenhuis, waar eerst de vrouw en kort
daarna de man kwam te overlijden.
Waarschijnlijk was dit het gevolg van
een ernstige voedselvergiftiging.
Een enorm drama, maar daarmee was
de kous nog niet af. Het jonge paar had
geen testamenten gemaakt. De wet bepaalt dan wie erft. Omdat de vrouw als
eerste was overleden, erfde haar man
alles van haar. Door zijn overlijden erfden zijn wettelijke erfgenamen en kwam
niet alleen zijn deel, maar ook dat van
haar bij zijn familie terecht. De familie
van de vrouw spande een rechtszaak
aan, maar uiteindelijk hebben zij die

rechtszaak verloren. De familie van de
vrouw kreeg helemaal niets.
Hoe had dit voorkomen kunnen
worden?
Door testamenten te maken! In een testament hadden ze kunnen bepalen, dat
ze niet van elkaar erven als ze binnen
dertig dagen na elkaar overlijden. Ze
hadden zelfs een regeling kunnen opnemen voor de situatie van overlijden als
laatste na die dertig dagen (stel dat de
man twee maanden in coma had gelegen alvorens te overlijden). Ze hadden
dan alsnog iedere familie voor de helft
tot erfgenaam kunnen benoemen. Op
die manier zou dus zowel de familie van
de man als de familie van de vrouw een
deel hebben verkregen.
Dit jonge stel had geen kinderen, maar
een vergelijkbare situatie kan zich voordoen als een jong stel met kinderen ver-

ongelukt en één van de ouders overlijdt
als laatste. Ook in zo'n situatie zal het
gehele vermogen bij één familie terecht
komen, als er niets geregeld is. Ook
hiervoor kan in testamenten geregeld
worden, dat het vermogen tussen de
beide families verdeeld moet worden.
Maar uiteraard kan ook een andere regeling worden opgenomen. Bepaalde
familieleden kunnen uitgezonderd worden of er kan voor gekozen worden om
helemaal geen familieleden tot erfgenaam te benoemen, maar bijvoorbeeld
vrienden of goede doelen. Soms is het
contact met één van beide families niet
goed en willen mensen alles aan één
familie nalaten.
In het testament kan ook meteen geregeld worden wie alles gaat regelen na
het overlijden. Deze persoon wordt de
executeur genoemd. Dat kan bijvoorbeeld een familielid zijn.

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

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

www.zuid-oost.nl
Ringbaan Zuid 301 (schuin tegenover het Willem II stadion), 5025 SZ Tilburg, Tel. 013-46 47 676
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WIJ KUNNEN
HET VASTGOED
MET ELKAAR
VINDEN
DATEN?
BOEK NU UW
GRATIS WAARDEBEPALING
Bij Jurgens & van Bemmelen leeft de passie voor alles
wat met vastgoed te maken heeft. Bent u voornemens
om uw woning te verkopen of geïnteresseerd in wat
uw woning in de huidige markt waard is? Wij komen
graag bij u langs voor een geheel gratis en vrijblijvende
waardebepaling. Neem direct contact met ons op voor
het inplannen van een afspraak.

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

C.V. Ketel zamelt geld in voor EpilepsieNL
C.V. Ketel, een carnavalsvereniging uit
Kruikenstad (Tilburg) bestaat 11 jaar in
2022. Daarom hebben de leden; Joost
van Dun, Freek Garenfeld, Paul Sparidans en Loek Luijbregts het plan om
een memorabele reis te maken. Tijdens
een van de drie-wekelijkse etentjes presenteerde Joost (opgegroeid in de
Blaak) het idee om samen The West
Highland Way (154 km) te gaan bewandelen. Naast dat dit een hele memorabele reis moet worden met 4 hechte
vrienden kwam ook het plan om te
lopen voor een goed doel, EpilepsieNL.
De vier kameraden verloren 8 jaar geleden Daan Smits, net voordat ze naar
Glasgow zouden vertrekken op vriendenweekend. Op 2 april 2013 is Daan
plotseling in zijn slaap overleden aan de
gevolgen van epilepsie. De mannen
hadden nog gesprekken over wat ze
moesten doen als hij een aanval zou
krijgen maar hij mocht het weekend niet
meer meebeleven. Elk jaar verstoort
epilepsie nog steeds vele levens en is
er nog geld nodig voor medicijnen en
onderzoek. De mannen van C.V. ketel
vonden het daarom een mooi streven
om zoveel mogelijk geld op te halen
maar tegelijkertijd Daan te eren.

De actie staat, heel carnavalesk, nu
sinds 11-11 online en ze hebben deze
week het niveau van € 5.000,- behaald.
In de voorgesprekken met EpilepsieNL
werd door ze gezegd dat het mooi zou
zijn als ze € 1.111,- zouden ophalen
maar hier zijn ze dus al ruimschoots
voorbij. Ze hebben ook gesprekken om
het streefbedrag te verhogen maar dat
maken ze dan binnenkort bekend op
hun actie-website en social media kanalen.
Los van de bedragen die mensen doneren maakt het verhaal ook veel los
onder de mensen. De heren krijgen berichten over vaders die s ’nachts waken
bij hun dochters, een dame die epilepsie overgehouden heeft
door hersenletsel als gevolg van een auto ongeluk, en zo nog veel meer.
De heren vertellen ook dat
het ze veel goed doet om
deze achtergrondverhalen
te horen, dat maakt het
nut en de noodzaak van
de actie nog duidelijker en
zijn ze gemotiveerder. De
ouders van Daan houden
de actie ook nauwlettend

in de gaten en vinden het hartverwarmend dat hun zoon zo nog voortleeft in
herinnering.
Uiteraard is de hele voorbereiding en de
echte tocht met vertrek op 28 april 2022
ook te volgen via deze website en social
media. Mocht u meer informatie willen
over de actie en de heren willen volgen
kan dat hier: https://www.inactievoorepilepsie.nl/team/c-v-ketel. Op de actiepagina is ook een link te vinden naar de
social media kanalen.
Doneren en delen van de actie waarderen de heren uiteraard ook enorm!
C.V. Ketel
Joost, Freek, Paul en Loek

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

Afspraak maken?
? Eerst
E
even bellen
n!

o
omputer
rs

Calandhof 4
5025 DP Tilburg

Weteringlaan 124
5032 XT Tilburg
www.ozet.nl
info@ozet.nl
013 467 12 65
06 50 601 127
Facebook.com/ozetCS

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl
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Talenten(f)luisteraarschool
De afgelopen maanden heeft het team
van De Borne een mooi traject afgelegd met als resultaat dat we ons als 1e
school in Tilburg een Talenten(f)luisteraarschool mogen noemen. In dit traject
werden de leerkrachten in verschillende
sessies ondergedompeld in het volgende gedachtengoed:
“Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent! Dit gaat niet over uitblinken
in een bepaalde activiteit, maar over
elke activiteit die vanzelf gaat en die
voldoening geeft. Die ervoor zorgt dat
de tijd vliegt en dat je je batterijen oplaadt. Want van je talenten krijg je energie.”

Na twee studiedagen in het vorige
schooljaar, heeft dit traject na de zomer
een passend vervolg gekregen. We
hebben tijdens vier studiemiddagen
samen gekeken hoe we dit gaan integreren in het onderwijs op onze school
en hoe we onze kinderen hierin meenemen.
Kinderen zijn zich vaak niet bewust van
hun talent. Een kindertalentenfluisteraar
helpt hen om zich bewust te worden van
hun eigen talent. Als kinderen dit goed
onder woorden kunnen brengen, ontwikkelen ze meer veerkracht en weerbaarheid. Door een positief zelfbeeld
kunnen kinderen beter omgaan met alle
uitdagingen die op hun pad liggen. Het

ontdekken waar je energie van krijgt,
leert je betere keuzes maken voor het
verdere leven en beroepsleven.
Dit past naadloos in ons onderwijsconcept en visie waarin we uitgaan van de
autonomie van de leerling. Kinderen
voelen zich welkom en mogen zichzelf
zijn op onze school. Hun welbevinden
staat steeds op de eerste plaats. We
gaan regelmatig met kinderen in gesprek, er wordt naar hen geluisterd en
hun inbreng wordt gewaardeerd. Zo
weten we wat hen bezighoudt, hoe ze
het liefste leren, wat ze nog lastig vinden en welke hulp ze kunnen gebruiken. We maken kinderen
mede-eigenaar van hun leren en ze krij-

Inpakken, schrijven, meenemen …
Maak van ieder moment een kleurrijk feestje!
De webshop met de leukste, origineelste en betaalbaarste …
ansichtkaarten Í inpakmaterialen Í tassen
notitieblokjes Í pennen Í lint Í hebbedingen
sieraden Í cadeautjes
Kleur speelt een grote rol in mijn leven. Mijn webshop is daarom gevuld met een kleurrijk aanbod. In deze tijd kunnen we
immers wel wat kleur en vrolijkheid gebruiken!
Dus neem snel een kijkje!
Marie- José Eltink
www.meerdaneenlintje.nl
info@meerdaneenlintje.nl
Dieze 64, 5032 XJ Tilburg
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gen inzicht in wat ze leren, waarom dat
belangrijk is en hoe ze er kunnen
komen. Talentgesprekken gaan hieraan
een mooie verdieping geven.
Op de laatste studiemiddag hebben we
het over de doorgaande lijn gehad en

hoe we dit gaan verankeren in ons onderwijsconcept. Alle leerkrachten hebben een certificaat ontvangen. Het
mooie bord bij de hoofdingang is het bewijs dat we een Talenten(f)luisteraarschool zijn!

Wordt uw kind in het schooljaar 2021
 2022 4 jaar?
In september 2016 is De Borne gestart
met een vernieuwde vorm van onderwijs: Onderwijs van de toekomst. Er ligt
inmiddels een stevige basis en we zien
dat vanuit eigenaarschap, gepersonaliseerd leren en een rijke, betekenisvolle
leeromgeving de betrokkenheid en motivatie bij onze kinderen in grote mate
toeneemt. Door goed samenwerken,
creatief maar ook kritisch denken, goed
communiceren en denken in mogelijkheden ontwikkelen onze leerlingen veel
vaardigheden die zij kunnen gebruiken
bij hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst.
Nieuwsgierig geworden?
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.
013 - 4675632
bs.de.borne@xpectprimair.nl
of kijk op onze website
www.basisschooldeborne.nl

Uw goede voornemen voor 2022:

ZONNEPANELEN!

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

Kunnen wij perfect voor u realiseren…

kosten
eerste
gesprek
over
De k
osten vvan
an het eer
ste gespr
ek o
ver je
onze
hypotheek zijn vvoor
oor on
ze rrekening.
ekening.

Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een gezond en energiebesparend 2022

Duidelijk
k vverhaal
erhaal
STORINGEN I VERLICHTING I METERKASTEN I RENOVATIE I AANBOUW

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

Reest 20 5032 EP Tilburg Telefoon 06 - 20 40 20 71
info@dvangilselectrotechniek.nl www.dvangilselectrotechniek.nl
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Driekoningenzingen 2022 in Petrus en Pauluskerk
en een eierkoek. Een spannend moment is altijd wie van de koningen de
verstopte koffieboon vindt in zijn eierkoek. Voor alle zangers en zangertjes
ligt er tenslotte iets lekkers klaar om
mee naar huis te nemen. Ook dit hoort
bij de traditie van het driekoningenzingen.
Iedereen is welkom: koningen en toehoorders, jong en oud!

Het is al jaren een traditie in Tilburg
en wij zijn er trots op!
Onze kerk opent op donderdag 6 januari 2022 van 16:00 tot 18:30 uur haar
deuren om zingende koningen te ontvangen. Graag verwelkomen we konin-

gen van alle leeftijden.
Een deskundige jury zal de gezongen
liederen beoordelen op zangkwaliteit en
originaliteit.
Voor iedere koning is er iets te drinken

Praktische informatie
• Datum: donderdag 6 januari 2022,
• Tijd: 16:0018:30 uur
• Voor wie?: alle leeftijden
• Locatie: Petrus en Pauluskerk
• Voor drinken en iets lekkers wordt
gezorgd!

VIERINGEN OP KERSTAVOND EN MET KERSTMIS
De feestdagen komen er weer aan. We
hopen dat weer een groot aantal mensen onze vieringen op kerstavond bezoekt om in de kerststemming te
komen. We hebben een divers aanbod
voor verschillende doelgroepen. Hieronder staan de vieringen op kerstavond
voor u op een rijtje. U heeft een uitgebreide keu-ze:
17:00 uur: Viering voor de allerklein
sten.

Viering waarin het kerstverhaal op een
speelse manier wordt uitgebeeld en verteld;
19:00 uur: Meezingmis.
Gezinsviering met kerstkoor, stemmige
kerstliedjes en samen-zang;
21:00 uur: Kersteucharistieviering.
Eucharistieviering met het gemengd Petrus en Pauluskoor.

ook
Elektrische
Elek
triische Fietsen
n
SLEUTEL SERVICE
(SLEUTELS BIJ LATEN MAKEN)
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We hopen u tijdens één van deze viering te kunnen begroeten. Op eerste en
tweede kerstdag is er steeds om 9:30
uur ‘s och-tends een eucharistieviering.
Alle vieringen (met uitzondering van de
viering voor de allerkleinsten) zijn ook
via een livestream te bekijken. Ga naar
https://parochiedegoedeherder.nl/ikwil/een-viering-online-volgen/livestreamhh-petrus-en-paulus/

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

obs de Blaak
gekozen. Deze zes kinderen mochten,
onder het toeziend oog van een heel
professionele jury, hun voorleeskunsten
vertonen in de aula. Daar mochten we
luisteren naar mooie verhalen die op
een heel hoog niveau werden voorgelezen, we hebben ademloos geluisterd.
Wat zijn we trots op al onze voorleeskampioenen!
Maar er kan er natuurlijk maar eentje
winnen en dit jaar is dat Sanne uit groep
8A. Zij gaat onze school vertegenwoorKINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek was dit schooljaar weer een groot succes! We hebben
samen lekker veel gelezen, werden
vaak voorgelezen en hebben geleerd
over allerlei verschillende beroepen.
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer
een voorleeswedstrijd gehouden in de
bovenbouw. In alle klassen is eerst een
voorronde geweest, waarbij we de
beste voorlezer van elke klas hebben

digen in de volgende ronde. Gefeliciteerd Sanne!
KINDERRAAD
In het vorige nummer hebben we verteld dat we druk bezig zijn met het nadenken over de invulling van ons
nieuwe schoolplein. Daarbij hebben we
verteld dat onze Kinderraad druk bezig
is met het maken van collages voor het
plein. Daar is al heel hard aan gewerkt
en we willen u het resultaat daarvan natuurlijk niet onthouden! Knap gewerkt allemaal en ook nu weer: wordt vervolgd!

Beau Visage praktijk voor huidverbetering en huidverjonging

Gerry Balsters Pijpers
Huidcoach/ specialist in huidverbetering

Ik heb ervaring met en in het behandelen van:

Ruim 25 jaar ervaring

bindweefselmassage - rimpels en huidverslapping - littekens -

Een mooie huid begint bij jezelf !

acne - pigmentvlekjes - rosacea - rode vlekjes - eczeem

Vlettevaart 14, 5032BM Tilburg 013 5910099 / 0619765309 www.beauvisage.nl
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SCHOOLBIBLIOTHEEK
Onze schoolbibliotheek krijgt langzaam
steeds meer vorm. We hopen dat we
deze kunnen openen voor de kerstvakantie. Onze eigen juf Sandra en onze
eigen lees- en mediaconsulent Renske
zijn daar achter de schermen erg druk
mee bezig. Het begint er al heel erg
mooi uit te zien, zoals u ziet!
SINTERKLAAS
Onze school is alweer een hele tijd in

de ban van Sinterklaas en dat is door
de hele school te zien: de ouders van
de Ouderraad hebben de school ontzettend mooi versierd, we zijn lekker aan
het knutselen, knippen en plakken met
allerlei leuke en leerzame opdrachtjes
en kijken enorm uit naar het feest!
GEWONDE VOGEL
Lotte en Quinty zagen op ons schoolplein een gewonde vogel. Natuurlijk wilden ze hem helpen en nadat ze hem
hadden gevangen hebben ze meteen
de dierenambulance gebeld. Er was er
geen beschikbaar, dus zijn ze zelf maar

naar het vogelasiel gegaan Daar herstelt de vogel nu van een gekneusde
vleugel... Super gedaan, meiden!
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. U kunt mailen naar janneke.swinkels@opmaatgroep.com of bellen naar 013-4689466.
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Handball Tilburg in sporthal de Blaak
Sinds september 2020 is er eindelijk
weer een handbalvereniging in Tilburg.
Een stad als Tilburg zonder handbalvereniging vonden de oprichtsters van
deze gloednieuwe handbalvereniging
zonde. Het bestuur (zelf actieve speelsters) kende elkaar van de studentenhandbalvereniging Camelot in Tilburg.
Toen ze geen aanspraak meer konden
maken op een studentensportkaart, besloten ze de stoute schoenen aan te
trekken en zelf een handbalvereniging
op te richten.
Er zijn in het verleden wel een paar
handbalverenigingen in Tilburg geweest. Dit waren kleine verenigingen
die ooit samen zijn gekomen om Artemis te worden. Deze vereniging bestaat
alleen al 4 jaar niet meer. Dit kwam
omdat de vereniging toen te weinig per-

spectief had voor de toekomst. Dat perspectief is er op dit moment gelukkig
wel.
In navolging van het succes van de Nederlandse handbaldames wint handbal
het aan populariteit in Nederland. Dit is
bij Handball Tilburg ook te merken. Het
ledenaantal steeg al snel naar 100+. Na
een coronajaar, waarin het sporten helaas stil kwam te liggen, hopen ze dit
jaar de competitie af te maken.
Er zijn op dit moment drie damesteams
en één herenteam actief in de competitiesport. Er wordt iedere dinsdag, donderdag en vrijdag getraind en geborreld
in sporthal “de Blaak”. Ook bij de thuiswedstrijden op zondag brengt Handball
Tilburg leven in het sportcafé.
Op dit moment werkt Handball Tilburg
aan de jeugdafdeling: jeugd is tenslotte
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de toekomst! In samenwerking met TryOut Tilburg zijn er op zondagochtend
jeugdtrainingen en is er daarna de mogelijkheid om aan te moedigen bij de
thuiswedstrijden van de seniorenteams!
De volgende jeugdtrainingen zijn op 9
januari, 6 februari en 6 maart. De jeugdtraining is voor kinderen in de leeftijd
van 6 tot en met 9 jaar. Kinderen mogen
voor 5 euro drie keer meetrainen.
Stuur een e-mail naar jeugd@handballtilburg.nl voor meer informatie en aanmelding. Kijk voor meer informatie over
de vereniging eens op www.handballtilburg.nl of mail naar info@handballtilburg.nl. Daarnaast is iedereen van harte
welkom tijdens onze wedstrijden in
sporthal de Blaak.

Van uitstel komt geen afstel
Na de voor de Energie coöperatie zeer
geslaagde energiemarkt van 2 oktober
stond er al weer een andere activiteit
gepland voor 22 november: een energiecafé over de laatste tijd sterk gestegen energieprijzen en hoe je daar als
consument mee om kunt gaan. Verschillende strategieën zouden aan bod
komen om het energieverbruik te reduceren bijvoorbeeld met een hybride systeem. Dit is een eigenlijk een
combinatie van een warmtepomp en
een cv-ketel. Zo’n hybride systeem levert wel extra elektriciteitsverbruik op
maar kan aan de andere kant aanzienlijk op gaskosten besparen en zou mits
je huis goed geïsoleerd is, zeker voor
de periode tot 2030, een alternatief kunnen zijn. Op de eerste plaats omdat de
gemeente Tilburg tot 2030 geen directe
plannen heeft voor het alternatief waarmee onze wijk van warmte wordt voorzien en dit systeem daarnaast een
aanzienlijke CO2-besparing oplevert.
Bovendien ligt er voor het komende
jaren een verruiming van de subsidie in
het verschiet voor warmtepompen van
20 naar 30 procent van de gemiddelde
totale investeringskosten. Wie zich wil
informeren en niet kan wachten, kan bijvoorbeeld kijken op de onderstaande
pagina van de consumentenorganisatie
Kieskeurig ( Warmtepomp kopen: tips
voor de beste warmtepomp (kieskeurig.nl) Dit energiecafé overigens staat
voor 2022 alsnog op de rol, dus van uitstel komt geen afstel. Houd onze website https://energiedeblaak.nl dus in de
gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief via info@energiedeblaak.nl zodat
u automatisch op de hoogte wordt gehouden.

de periode waarin onze wijk gebouwd
is. Een zuinige A/B-labelwoning is in
ieder geval voordeliger in de stookkosten en kan volgens hetzelfde onderzoek bij verkoop een zogenaamde
groene premie opleveren van tot wel
6% bij verkoop.( https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meernieuws/rood-energielabel-doet-steedsmeer-pijn-bij-woningverkoop )

Warmtescan woning
Om te controleren of uw huis goed geïsoleerd is en er geen plaatsen zijn
waar veel warmte weglekt, kunt U weer
een warmtescan laten maken met de
warmtecamera. De omstandig-heden
die nodig zijn om zo’n scan te maken
zijn in de winter meer geschikt. Stuur
een mail naar het eerder genoemde
info-adres van de EC wanneer U zich
hiervoor wil inschrijven. Een van onze
energieadviseurs neemt dan contact
met U op. De energiezuinigheid van uw
woning wordt steeds belangrijker, ook
bij verkoop. Uit recent onderzoek van
de universiteiten van Maastricht en Tilburg blijkt dat huizen met een minder
goed label (F en G ) tegen een groeiende prijskorting worden verkocht volgens een onderzoek van ruim 450.00
woningtransacties sinds 2018. Deze
korting kan oplopen tot wel 30.000 euro
voor een eengezinswoning. Verduurzamen kost geld maar levert naast directe
besparing op energiekosten ook een
meerwaarde op bij verkoop van uw
huis, maar het allerbelangrijkste is dat
het wooncomfort wordt verhoogd niet alleen in de winter maar ook in de zomer.
Nu hebben de woningen in de Blaak
bijna allemaal minimaal label C gezien

Energieadvies
Naast een warmtescan kan een energieadvies door een van de energieadviseus van de Energie coöperatie u
verder helpen bij de vraag wat is er allemaal mogelijk is om mijn huis te verduurzamen. Mocht u interesse hebben
kijk dan op https://www.duurzamertilburg.nl/ welke verschillende vormen van
energieadviezen er zijn. Tenslotte, elke
vijfde aanvrager voor een energieadvies
in de wijk De Blaak krijgt zijn geld terug
van de coöperatie. En elk energie advies in de Blaak wordt beloond met gratis jaar lidmaatschap van onze energie
coöperatie.
Kees de Rooij, Michel Ruts, Hans Jager

Nieuw in ons assortiment

Nieuw

[GLOW PLUS COMPLEX]

Kom langs in onze winkel en
ontdek de nieuwste producten
van Clarins. Laat je huid weer
stralen!
Wij verwelkomen je graag:

“
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DA Parfumerie de Blaak
Amer 9
5032 AZ Tilburg
T. 013-7370194
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Malkander zingt weer
Wat was het bijzonder om na een lange
periode van alleen maar repeteren eindelijk te zingen voor publiek. Op zondagmiddag 24 oktober heeft koor
Malkander een mooi concert gegeven
in de Petrus en Paulus kerk. We hebben laten horen waar de afgelopen
maanden mee bezig zijn geweest.
Het programma bestond uit enkele kerkelijke liederen uit het begin van de middeleeuwen en eindigde met Yesterday
van The Beatles. Tussen deze twee uitersten maakten we uitstapjes naar verschillende muziekperiodes in het
Italiaans, Frans en Duits.
De heren zongen een Engels zeemanslied en de dames brachten een Iers lied
ten gehore. Een programma met veel
variatie waar het publiek van heeft genoten. Na afloop van het concert kregen
we veel complimenten.
Een week later hadden we alweer een
kort optreden in de koepelhal. Samen
met 15 andere koren hebben we gezongen bij “Koren laat je horen” georganiseerd door de Federatie van Tilburgse
Zangkoren.
Inmiddels zijn we begonnen met ons

kerstrepertoire: oude en nieuwe liederen. We hopen dat we dit live kunnen
uitvoeren met publiek.
Voor de coronaperiode gaven we kerstconcerten in enkele verzorgingshuizen.
De vraag is of we dat dit jaar weer kunnen doen. In ieder geval staat er een
optreden gepland op maandag 20 december in wijkcentrum de Back in
Zorgvlied. We zingen dan voor de KBO.

We hopen dat dit concert en meerdere
kerstconcerten door kunnen gaan. Wellicht zingen we in de buitenlucht bij de
kerstbal die weer opgebouwd wordt bij
Hofstede de Blaak. Aankondiging hiervan zal te vinden zijn op de prikborden
in het winkelcentrum de Blaak. Als dit
doorgaat kunt u genieten van een sfeervol kerstoptreden in de buitenlucht.

OPEN
DAG

zondag 13 februari 2022 | 11.00 -15.00 uur

Benieuwd?
Laten we eens
afspreken.
Ik adviseer en coördineer
alles rondom de verkoop en
aankoop van woningen, wat
resulteert in een succesvolle
transactie én een goed gevoel.
Janneke Vorselaars- de Kort
Gecertificeerd makelaar

janneke@zuidmakelaardij013.nl
www.zuidmakelaardij013.nl
06 - 220 223 93
Merkske 14, 5032 CG Tilburg
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Woning verkopen?
Via Wie?
via

Paul

Via Paul
Makelaardij
natuurlijk!
Via wie anders?

MAKELAARDIJ

Vo o r m e e
r
in fo rm a ti
e b e l:

Via Paul

013 - 303
319 5

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

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

Plof
A. van der Leun
voorzitter stichting begraafplaats Vredehof
Iedereen kent het wel. Geluiden die
plotseling gehoord worden. Piepende
remmen van een auto. Je bent lekker
aan het fietsen, en plotseling zo’n rinkelende fietsbel achter je. Schrikken.
Ambulances hoor je vaak van iets verder aankomen, een opzwellend geluid.
Al je het verschil hoort in tonen, kun je
ook een politieauto aan horen komen,
van verre. Je kunt je erop voorbereiden.
Je bent, onbewust of bewust aan het
zoeken, waar komt dat geluid vandaan
? Zie ik al wat blauws, iets van oranje?
Je bent net verhuisd. Naar zo’ n oud
huis met houten vloeren, kap en deuren. Die eerste nacht onder dat dak. Allemaal vreemde piepjes, kraakjes die je
nog niet thuis kunt brengen.
Ouders met opgroeiende kinderen.
"Ben je op tijd thuis? " "Ja, mam", wordt
gezegd. Dan lig je in bed. Te wachten of

je zoon- of dochterlief aan hoort komen.
Dan hoor je wat………… Is het hem, is
het haar? Sleutel in de voordeur, jas
wordt opgehangen. Soms wordt er nog
even geroepen "ik ben er". Het is goed,
je valt in slaap.
In het donker, stappen in het grind.
Knerpend. Het komt dichterbij, of het
loopt juist weg. Je hoort dat het voetstappen zijn, maar van wie? Of is het de
hond van de buren? Boem, er valt iets.
Klink van metaal op grind. Is er een
oude metalen emmer omgevallen. Inbrekers?
In de auto. "Hoor jij ook een vreemde
trilling? Stil, luister…. Ik hoor niets.
Jawel, daar linksvoor". Zelfde snelle
ritme, niet wisselend. Autoradio uit,
weer luisteren. Gas loslaten, koppeling
ingedrukt. "Ja nu hoor ik het ook". Spijker in de band. "Shit ".
Geluid is een vreemd fenomeen. Je
hoort de hele dag heel veel geluiden.
Die je bijna allemaal automatisch in een
vakje zet, verder niet over nadenkt. Totdat er een geluid oppiept wat onbekend
is. Een geluid dat je niet kunt thuisbrengen. Dan ga je er over nadenken.
Gelezen op een rouwkaart:
"Het mooiste geluid op aarde
de wind in de populieren
adem geest wind van God "
Geluid bij de dood is een verhaal apart.
Geen autoradio in de lijkauto. Geen ontspannen muziekje. Vaak een letterlijk
doodse stilte. De auto stopt geruisloos
voor het hek. De kist op de soepel ge-

oliede baar. Of teder gedragen door familieleden. Zorgvuldig worden linten op
de kist gedrapeerd. Een klein knik tussen uitvaartondernemer en pastoor volstaat. Een geruisloze tocht volgt, de
laatste gang. Wind door de bomen.
Rouwenden die mompelend met elkaar
praten. Voetstappen schuiven door het
grind. Rituelen vinden plaats. Een
gebed. Een gedicht. De kist daalt geruisloos. Een snik. Nog één. Een dankwoord, letterlijk over het hoofd van de
overledene.
Naast het graf een berg zand. Een
schepje staat er uitnodigend bij. Defilé
langs het graf. Iedereen een schepje
grond. Een geluid dat je zelden hoort.
Plof.
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Minibieb Niers - De Blaak
Elize Jorritsma
Sinds deze zomer heb ik het geluk dat
ik een minibieb over heb kunnen nemen
van een vriendin. Met trots heb ik hem
in mijn kale voortuin gezet. Ik had daar
een groot aantal meters waar ik toch
niets mee deed. Nu staat er een mooie
minibieb te roepen om lezers.
Ik had geen boeken om de bieb mee te
vullen. In het begin had ik een oproepje
gedaan op facebook en in de wijk app
van HOPLR. Binnen korte tijd had ik 4
grote dozen vol prachtige boeken
mogen ontvangen. Wat een geluk! Ik
kan nu veel mensen blij maken. Veel
kinderboeken en volwassenboeken.
Een minibieb voor mijn deur betekent
niet dat hij van mij is. Ik deel de bieb
graag met alle wijkbewoners. Er ligt nu
een handgebonden gastenboek in,
zodat ik alle tips en tops ook kan ontvangen. Want ik wil het graag samen
doen. Dus schroom niet de pen te pakken die eraan vast zit en noteer uw berichtjes.
Mijn fantasie gaat wel op hol hoor bij het
zien van deze kast met boeken. Hoe
mooi zou het zijn als er een bankje bij
kwam te staan en een tafeltje zodat u
lekker even kunt zitten om op uw gemak
een boek uit te zoeken? Ik hoop dat het
lukt om komende zomer een bankje met
tafeltje te plaatsen. Of een bistro-setje.
Wie weet heeft u er nog eentje staan?
De bezoekers zullen er dan blij mee
zijn.
Ik weet dat er in de Blaak nog andere
minibiebs actief zijn. Ik had al een berichtje gehad van iemand. Mijn idee is

om samen te werken. Wie weet lopen
sommige genre boeken in een bepaald
deel van de wijk beter. En kunnen we
uitwisselen. Dat kan ook met de kinderboeken. Zo kun je makkelijker verversen voor de vaste bezoekers. Ik hoop
dat met dit berichtje minibieb beheerders zich willen melden om samen te
gaan werken.
Je kunt mij bereiken:
info@scaena-podium.nl.
Het zou geweldig zijn!
Inmiddels ben ik aangesloten bij minibieb.nl en te vinden op de minibieb site
van indebuurt.nl
Ik vind het gezellig te zien dat er regelmatig mensen voorbijlopen om een
boekje uit de kast te halen. Gezinnen
die uit de auto springen om allemaal
een boekje uit te zoeken, fietsers die
stoppen om een kijkje te nemen. Daar
doe ik het voor. Voor u. Om de regenachtige dagen, de lockdowns, en de kou
door te komen. En te delen wat u heeft
gegeven. We doen het samen.
Op dit moment heb ik even voldoende
boeken. Het kan maar zo zijn dat na dit
berichtje u nieuwsgierig bent geworden.
Kom gerust een boek uitzoeken. U mag
het lenen, houden, laten zwerven. Het
maakt niet uit, als u er maar blij mee
bent. Ik zal regelmatig laten weten wanneer ik weer nieuwe boeken kan gebruiken. Dus voor goede roulatie: kom ze
lekker halen om te lezen.
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Kunt u niet wachten op de roulatie in de
kast en wilt u in de voorraad kijken?
Laat het mij weten! Want ook die boeken zijn voor u bedoeld.
U vindt de minibieb: Niers 45 te Tilburg.
Dit is in de Blaak.
Tot ziens

TC De Blaak, middenin terrasrenovatie,
wenst iedereen vrolijk en vooral gezond kerstfeest!
Natuurlijk, denk je, elke vereniging in De
Blaak wenst iedereen altijd al het goeds
toe met de Kerst. Maar deze keer is het
toch anders. We hebben het afgelopen
jaar een lockdown gehad en met vallen
en opstaan mochten we na verloop van
tijd gelukkig toch ook weer voluit op het
park spelen. Dat voelde inderdaad erg
goed!
Tot onze spijt lijkt het erop dat we de komende periode misschien nog een keer
de poort zullen moeten sluiten. En
omdat we elkaar dan als dat doorgaat
niet op het park zullen kunnen treffen, is
de bovenstaande wens volgens ons helemaal op zijn plaats!
Renovatie in volle gang
Met een ruime meerderheid werd tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 20 juli jl. besloten dat Fase 1 van de
renovatie (het aanpakken van het terras, de groenvoorziening en de looppaden) van het tennispark door zou gaan.
Daar was het bestuur ook echt blij mee,

ook al omdat nieuwe beleid erop is gericht om TC De Blaak een meer moderne, open en uitnodigende uitstraling
te geven. Een tennispark waar alle tennissende bewoners van De Blaak en
omstreken, jong èn oud, met genoegen
komen sporten en nagenieten van de
inspanningen.

Hoewel we inmiddels al enigszins gewend zijn aan de nieuwe opzet, springt
een aantal zaken direct bij het binnenkomen van het park in het oog: het is allemaal mooi open opgezet en hoewel er
in het totaal helemaal geen ruimte is bijgekomen, lijkt het park nu echt een stuk
groter dan eerst. De heggetjes zijn verdwenen, het oude terras is verlengd en
loopt richting de uitgang op een volstrekt natuurlijke wijze en vooral ook rolstoelvriendelijk over in het iets lager
gelegen niveau waarop de banen liggen. En ook dáár is goed over nagedacht: tot onze verbazing geven de
afstapjes rondom het terras, dus langs
baan 1 en 4, 5, 6 je het idee van een
soort tribune; ze nodigen je uit om er te
gaan zitten en voor de lol en met een
glas van het één of ander in de hand of
naast je naar een potje tennis te kijken.
Voor de ‘publiekspelers’ onder ons (en
dat zijn we eigenlijk toch allemaal !?) is
publiek toch eis nummer 1 voor een
wedstrijdje, denk je dan. En dan moet je
je indenken dat er op korte termijn ook
nog licht bijkomt, en mooi hout om op te
zitten…
De communicatiecommissie

gaan zonder ze op te merken. Natuurlijk
doorspekt met leuke anekdotes en wetenswaardigheden van de stadsgids.
Na de centrumwandeling bent u in ieder
geval zeker geen vreemdeling meer in
eigen (binnen-)stad.
Start: Standbeeld Willem II, Heuvel Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.
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 belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze maximale groepsgrootte is
12 pers. We respecteren de 1,5 meternorm en ingeval van verkoudheidsklachten verzoeken we u om niet mee
te wandelen. Ingeval nodig en mogelijk
worden extra wandelingen ingezet.
Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de besluitvorming van het
kabinet inzake Covid-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden.

Zaterdag 29 januari 13.00 uur
Spoorzonewandeling.
Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl
De Spoorzone is een publiekstrekker
eerste klas! Van heinde en ver komen
mensen kijken naar de ontwikkelingen
in dit stukje Tilburg dat langzaam uitgroeit tot ons tweede centrum.
Met publiektrekkers als de LocHal, De
Koepelhal en Mind-labs, maar ook
steeds meer woningbouw en horecagelegenheden, begint de Spoorzone al
aardig ‘op de rails’ te staan.
De gids zet u op het juiste spoor als hij
verhaalt over verleden, heden en toekomst.
Start: Burgemeester Stekelenburgplein,
Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.

Wandelingen op inschrijving 2022:
Zaterdag 22 januari 13.00 uur
Centrumwandeling.
Inschrijven: bijsterveldt@stadsgidserij.nl
De centrumwandeling wordt steeds populairder voor mensen buiten de stad,
maar is eigenlijk ook een ’must’ voor
echte Tilburgers. Vaak verwonderen die
zich namelijk nog het meest over hetgeen de eigen stad voor hen in petto
blijkt te hebben. Bijzondere dingen waar
ze tientallen keren aan voorbij zijn ge-

Zaterdag 5 februari 13.00 uur
Goirkewandeling.
Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl
Een wandeling door het Goirke brengt
een rijk verleden tot leven. De voormalige textielwijk, waar de zweetdruppels
van de arbeiders inmiddels onder het
maaiveld zijn weggespoeld. Deze wandeling starten we bij het Textielmuseum
aan de Goirkestraat en loopt de wol als
een (gesponnen) draad door deze wandeling. Een prachtige kerk, het Norber-
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tijnenpoortje, museum de Pont etc…
Start: voor het Textielmuseum, Goirkestraat Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.
Zaterdag 12 februari 13.00 uur
Heikantwandeling.
Inschrijven: Clijsen@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 Drieburcht.
Start: bij de brug van het Lijnsheike, Tilburg, kosten € 5,00 pp.
Zaterdag 19 februari 13.00 uur
Westendwandeling.
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Westend is een voorbeeld van een wijk
die, door zijn veelzijdigheid alleen al het
wandelen meer dan waard is. Vanaf de
Stapperij de Korenbloem nemen wij u
o.a. mee door Zorgvlied waar we uiteraard stilstaan bij Mariëngaarde, de
voormalige kerk aan de Ringbaan West,
het oude Rex theater, het Kromhoutpark, Coba Pulskens etc.
Start: bij Stapperij de Korenbloem, Bredaseweg Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.
Wijzigingen voorbehouden.

Seniorenmiddag De Blaak.
We hebben er lang naar uitgekeken om
eindelijk weer veel bekende gezichten
te zien en lekker bij te kletsen. Wat hebben we dat gemist!! En wat gebeurt er,
onze gastvrouw Nelly en haar man
Peter moeten in quarantaine. Jammer.
Om 13.30 uur waren we welkom bij de
Commanderie. Na de corona check,
worden we hartelijk ontvangen door Ko,
onze gastheer van vandaag. Rob deelt
de consumptiemunten uit. Koffie en
thee worden rondgebracht met een
heerlijk mini gebak. Ko heet iedereen
van harte welkom.

De kok van de Commanderie heeft voor
de inwendige mens gezorgd. Een heerlijke saté met frites heeft ons goed gedaan. De afsluiting van deze middag
nadert. Jenny haalt alle pennen op, Ko
vertelt nog een mop over Sam en Moos,
het is al donker buiten, de extra consumpties worden afgerekend en met
weemoed verlaten we de Commanderie.

De wijkraad van De Blaak en alle vrijwilligers, die deze seniorenmiddag mogelijk hebben gemaakt, willen we hartelijk
danken. Wat was het weer fijn om
samen te zijn.
Marij van Roosmalen

Het koor Vrij en Blij uit Riel zorgt dat iedereen zich ook vrij en blij voelt. Het lijkt
alsof corona heel ver weg is. Aan de
ronde tafels wordt druk gekletst en
nieuwtjes uitgewisseld.
Berry heeft gezorgd voor een quiz. De
vragen zouden voor ons niet moeilijk
moeten zijn. Maar helaas wat weten we
nog weinig van Tilburg en speciaal van
De Blaak. Zo’n quiz is leerzaam en
vooral gezellig. Ruud, Hans en Ria hebben de meeste vragen goed en hebben
de prijzen mee naar huis genomen.
Berry, dank voor de leuke quiz.

Maak kennis met: “Wandelen-voor-Anderen”
Steun voor lotgenoten bij leven met en
na kanker kent geen vervaldatum
Wandelen-voor-Anderen, maar natuurlijk ben je ook welkom om te wandelen
voor jezelf. Bewegen is gezond, je
ademt de buitenlucht in en wandelen
samen met anderen door bosrijk gebied
is een lekker begin van je zondagochtend. Noteer alvast zondag 16 januari
2022!
Voor jong en oud, in ons werkgebied
Waalwijk -Tilburg, is er gelegenheid
deel te nemen aan onze wandeltocht
door bosrijk gebied in de omgeving
Loon op Zand.
Ook lotgenoten stimuleren wij en nodigen wij uit mee te wandelen. WIL,
Werkgroep Inzet Loont, heeft 3 tochten
uitgezet: de korte route van 5 km/1 uur
wandelen (start 10.00 uur), de middelgrote route van 10 km/2 uur wandelen
(start 9.00 uur) of de grote route van 15
km/3 uur wandelen (start 8.00 uur). Zo
verwachten we alle wandelaars terug uiterlijk 11.30 uur zodat je na een gezonde start kunt (na)genieten van je
zondag.
Start en finish zijn op de Kasteelweide
in Loon op Zand. Elke afstand heeft halverwege een eigen pauzepunt. Jullie

krijgen bij aanvang een routebeschrijving en bij de fraaie pauzepunten liggen
versnaperingen. De kosten voor deelname zijn voor de inschrijvers t/m 12
jaar € 4,50 en voor iedereen vanaf 13
jaar € 7,50, te voldoen bij de inschrijving.
Inschrijving
Inschrijven doe je via de website van
WIL, www.inzetloont.nl, bij het kopje Activiteitenprogramma. Op dit moment zal
je zien dat de inschrijving nog niet openstaat. De reden is dat wij naast de gezelligheid vooral ook moeten letten op
jullie en onze veiligheid. Deze garantie
is vanwege Covid-19 op dit moment niet
te geven. Daarom wachten wij met inschrijven nog op goedkeuring van de
overheid. Nu al laten inschrijven met betaling vinden wij naar jullie toe dan ook
niet juist. Voor meer informatie over
WIL, goede doelen en mogelijkheid van
inschrijven, lees ook onze website.
Goede doel
Steun het goede doel van WIL!
Jullie kennen ongetwijfeld in de nabije
omgeving mensen die de diagnose hebben gekregen, een zwaar klinisch traject
hebben/moeten doorlopen en vervolgens door klachten, angsten moeilijk

hun weg (terug) vinden in de sociale
en/of arbeidsomgeving. Voor deze lotgenoten en hun naasten bestaat geen
waarzegster die aangeeft waar en wanneer er licht aan het eind van de tunnel
zal zijn.
Voor deze lotgenoten is het van belang
dat ze terecht kunnen bij een inloophuis, zoals er zijn in Waalwijk en Tilburg. De inloophuizen bieden de voor
lotgenoten zo belangrijke informele psychosociale steun. Informatie over lotgenoten en inloophuizen vind je, met
sprekende animaties, ook op www.inzetloont.nl.
Alle opbrengsten, uit de evenementen
en activiteiten die WIL organiseert in
2022, komen volledig ten goede aan de
inloophuizen voor lotgenoten. Naast inschrijven kun je dus ook doneren.
Ruim voor 16 januari berichten wij jullie
over het openstellen van de inschrijvingen en eventuele nieuwsberichten. Heb
je vragen, gebruik daarvoor de contactpagina op onze website.
“Wij van WIL wensen jullie een mooie
Kerst en Jaarwisseling en hopen dat we
in het nieuwe jaar samen starten met
onze wandeltocht. Blijf gezond, voorzichtig en in beweging”.

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
Regge 132
Aa of Weerijs 42
Geul 1
Wielingen 42
Contactpersoon AED’s in de Blaak: : Huub Hornman: 06 - 12 46 3521
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06-53830964
5910099
5920048
06-27962414

