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

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

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

43e jaargang

nr. 253 februari 2022

verschijnt elke twee maanden

redactieadres:

beilerstroom 12

redactie@deblaak.nl

013-4637114

vraagb(l)aakjes:

beilerstroom 12

vraagblaakje@deblaak.nl

Bezorging:

bezorging@deblaak.nl

internetredactie:

webmaster@deblaak.nl

secretariaat:

secretariaat@deblaak.nl

redactie: 

marie-cecile bouwens

john bouland

klaas havenaar

rené meesters

oplage: 2530 stuks

druk: Drukkerij Hultermans Tilburg

kopij voor het volgend nummer 

uiterlijk 14-03-2022 inleveren. 

nummer 254 verschijnt in 

week 14-2022

Adverteren

Ga voor de tarieven en aanmelden

naar www.deblaak.nl onder tabblad

adverteren. Voor vragen kunt u mai-

len naar advertentie@deblaak.nl of

bellen naar 013-4634819.

Vanavond, ik schrijf dit op 14 januari, de zoveelste persconferentie. De eerste van Ernst Kuipers. Helaas belooft het niet dat-

gene te worden waarop we hoopten. Wel versoepelingen, maar niet veel. Shoppen op afspraak (!?), maar nog geen drankje in

het café. Ook musea blijven waarschijnlijk nog even gesloten. De Ikea mag wel open. Dat vind ik moeilijk uit te leggen. 

Hoe erg snakken we naar een gezellig etentje met gezin of vrienden? Hoe verleidelijk is het, zeker vanuit De Blaak om daarvoor

de grens over te steken. Op een paar kilometer afstand, met de fiets bereikbaar zitten immers een paar uitstekende restaurants.

Ik heb het nóg niet gedaan. Ik gun het ook onze eigen horeca: Hofstede de Blaak, La Nouvelle Auberge, Hotel Ibis en Villa Vre-

delust, nota bene nét geopend voor de eerste lockdown.

Laten we hopen dat bij een volgende, hopelijk spoedig volgende persconferentie zoveel duidelijk is over de Omikronvariant dat

we nog meer van het slot kunnen. Dat we éindelijk een beetje terug kunnen naar onze oude normaal. Dat we dit jaar wél kun-

nen genieten van de vele Blaakactiviteiten die we kennen van vóór Corona. Ik hoop van harte dat de betreffende organisatoren

elkaar niet uit het oog zijn verloren en de ze dit voorjaar de draad weer kunnen oppakken. Het wijkblad staat klaar voor de no-

dige publiciteit.

Een nieuw evenement kondigt zich al wel aan dit nummer van het Wijkblad: De Wijkwis. U leest er alles over op de pagina hier-

naast. Laten we hopen op het begin van een mooie nieuwe traditie want juist dit soort evenementen geven de wijk haar mooie

karakter.

Tot slot wens ik u allen een heel mooi 2022 voor u en uw naasten.

René

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

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

Wilt u vrijblijvend uw 
bouwplannen bespreken?
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VLAKBIJ DE BLAAK!

J. Asselbergsweg 7  013-4600614

APK-keuring 
zonder afspraak

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

www.garage-all-in.nl

Het voelt bijna als een ander leven: het

Grote Blaak 40-feest. Wat was het leuk

om met zo’n groot deel van mijn mede

Blaakbewoners feest te vieren in de

wijk. En dat allemaal dankzij een ener-

gieke groep vrijwilligers die er maanden

lang hard aan gewerkt hadden. Het in-

spireerde me om zelf ook iets te willen

doen voor de wijk. Ik organiseerde een

pubquiz in het sportcafé voor zo’n 90

mensen. De deelnemers waren enthou-

siast en het smaakte naar meer. Maar

wat dan? Een soort dorpsquiz schoot

nog wel door mijn hoofd, maar hoe

begin je daar in vredesnaam aan!? En

met wie? Ik liet het idee even voor wat

het was, maar niet los. Dus toen een

aantal van de organisatoren van het

Blaak 40-feest contact met me opna-

men om te vragen of ik mee wilde wer-

ken aan het realiseren van een

wijkquiz, hoefde ik niet lang na te den-

ken. Met deze club zou het zeker gaan

lukken! Dat is inmiddels zo’n 2 jaar ge-

leden. Er kwam, zeg maar, iets tussen.

We bleven desondanks regelmatig bij

elkaar komen, eerst in de tuin en in de

huiskamer later online. We wilden het

idee levend houden. Zoveel mogelijk

voorbereiden voor als het weer wel zou

kunnen. Wanneer dat is, blijft lastig te

voorspellen. Maar we hebben besloten

de knoop door te hakken. Tussen de

zomer- en herfstvakantie van 2022

voelt als een goed moment. We (Ivo,

Jaap, Nathalie, Nienke en ik) hebben er

zin in! Met dit bericht doen we daarom

ook de eerste officiële aankondiging van

Wijkwis De Blaak. 

Wat is een wijkquiz?

Je kent de verhalen misschien wel van

de dorpsquizzen in bijvoorbeeld Berkel-

Enschot, Goirle en Loon op Zand. Daar

organiseren vrijwilligers al een aantal

jaar deze succesvolle activiteit, waarbij

inwoners samen met familie, vrienden,

kennissen en straatgenoten uit het dorp

strijden voor de hoogste eer. 

Een wijkquiz is net zoiets. Je schrijft je

in als groep (meestal tussen de 10 en

25 personen), ontvangt van de organi-

satie een stapel vragen en opdrachten,

kiest je eigen locatie uit om samen te

komen en krijgt een paar uur de tijd om

zoveel mogelijk antwoorden, doe- en

zoekopdrachten goed te hebben. Als de

tijd op is, lever je alles in. We gaan als

vrijwilligers aan de slag met het nakijken

en een aantal dagen later kondigen we

op feestelijke wijze de winnaar aan.

Klinkt simpel toch!? Vergis je niet, deel-

name aan de Blaakse Wijkwis vergt

alertheid, een slimme samenstelling van

je groep, goed timemanagement en

doorzettingsvermogen! 

Blijf op de hoogte

De Wijkwis wordt in het najaar van 2022

georganiseerd. Via dit Wijkblad, de Fa-

cebookpagina van de Blaak en de insta-

grampagina van Blaak40 (deze zal

binnenkort worden omgedoopt tot Wijk-

wis de Blaak), houden we je op de

hoogte van de ontwikkelingen. Ben je al

enthousiast en wil je zeker niet te laat

komen met inschrijven? Laat je gege-

vens achter via: bit.ly/wijkwis. We stu-

ren je dan een bericht zodra de

inschrijving is geopend. 

Sponsoren

Ben je ondernemer en voel je je betrok-

ken bij de wijk en wil je aan deze mooie

activiteit bijdragen? In overleg met de

organisatie kun je een vraag, doe- of

zoekactiviteit sponsoren en/of je logo

laten vermelden op allerlei uitingen.

Neem contact met ons op via:

info@blaakquiz.nl.  

Wijkwis De Blaak
Tonke van de Ven
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Esther de Beer Coaching

Levenscoach

Loopbaanbegeleider

Studiekeuzeadviseur

info@estherdebeercoaching.nl
www.estherdebeercoaching.nl

De eerste kerststallenroute in de Blaak

Na een oproep in het wijkblad voor de

eerste kerststallenroute, ontvingen wij

een aantal reacties. Het idee hierbij

moet duidelijk nog “indalen”, maar da-

gelijks werden er toch een aantal route-

beschrijvingen bij de grote kerststal

opgehaald en daar zijn we blij om. 

De route leidde langs een aantal crea-

tieve en sfeervolle kerstversieringen en

bovendien waren er voor de kinderen

leuke opdrachten. Zo was er de op-

dracht: “Raad het aantal lampjes in de

boom in de Aa of Weerijs 12”. (Op za-

terdag, 8 januari, heeft mevrouw

Schlappi mij verteld dat het om 475

lampjes ging.) 

Fem Kocken zat er het dichtstbij en er

was een gedeelde 2de plaats voor Okke

van Assouw en Lars van de Griend. 

Mevrouw Schlappi was zo aardig om

óók een bol.com-bon van €10 ter be-

schikking te stellen, zodat alle drie de

kinderen een prijs konden ontvangen.

De bewoners van de Esperloop waren

ook heel creatief geweest. Deze straat

was niet alleen prachtig versierd, maar

ook daar was een opdracht voor de kin-

deren. Deze luidde: Maak van de letters

die bij de huizen te vinden zijn, een

kerstwens”. Maar liefst 40 inzendingen

kwamen hiervoor binnen en daaruit zijn

de volgende twee winnaars getrokken:

Casper en Suze van der Horst en Finn

Zeegers. Zij hebben hun prijs ook al in

ontvangst mogen nemen. 

Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer

genieten van een sfeervolle wandeling

tijdens de kerststallenroute.

Wij danken al degenen die dit evene-

ment mogelijk hebben gemaakt in deze

donkere, en voor sommigen, moeilijke

tijd.

Met vriendelijke groet, 

Angelique van Beek

Marie-Louise Hornman 
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     De Blaak 
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Primera De Blaak 
Amer 7 5032 AZ Tilburg 013- 468 94 33 

4 STUKS 
VOOR 

9,95 

De decembermaand is niet gelopen

zoals gepland. De kerstconcerten kon-

den niet doorgaan door de nieuwe

maatregelen vanwege corona. Ook het

kerstconcert voor de KBO op 20 decem-

ber kon helaas niet doorgaan. Een alter-

natief hiervoor, zoals in het vorige

wijkblad aangekondigd, zingen in de

open lucht voor de kerststal bij de Hof-

stede hebben we op het allerlaatste mo-

ment gecanceld.

Toch heeft Koor Malkander het nieuwe

en oude kerstrepertoire kunnen zingen.

In de tuin van   Giardino d'Italia in de

Reeshof bij het houtvuur en op afstand

van elkaar tussen de te verkopen kerst-

bomen heeft Malkander 2 kerstconcer-

ten gegeven. Het waren sfeervolle,

maar koude optredens met publiek.

Menig zanger had verkleumde vingers,

die gelukkig opgewarmd konden wor-

den met glühwein en wat hapjes. 

Helaas kunnen we nog niet aangeven

hoe nieuwe jaar gaat lopen. We houden

u op de hoogte in een  volgend wijkblad.

Malkander hoopt, samen met u, op

meer mogelijkheden voor een muzikaal

2022. 

Malkander zingt



De PvdA Tilburg staat voor 
een sociale, eerlijke en groene 
toekomst voor iedereen. 
We hebben vier speerpunten:

• Betaalbare en voldoende woningen. We 
bouwen 2.500 huizen extra, boven op de 
bestaande planning, voor mensen met 
een krappe beurs, starters, studenten en 
ouderen.

• Iedere Tilburger een fatsoenlijk leven waarin 
je écht mee kunt doen. We bannen (kinder-) 
armoede uit en bieden op een toegankelijke 
en vriendelijke manier ondersteuning.

• Een gezonde en schone leefomgeving. Extra 
investeringen in klimaat en duurzaamheid 
en de betaalbaarheid daarvan. Je kunt niet 
groen doen als je rood staat.

• Topvoorzieningen voor de wijken. Voldoende 
wijkagenten, zorg dichtbij, boodschappen 
in de buurt en goede scholen en speel- en 
sportvoorzieningen.

Stem op 16 maart, PvdA
#2 - Stefan JansenThuis in Tilburg

Onder deze vlag gaan wij in maart de 
verkiezingen in. Ik ben Stefan en sta op  
plek 2 van de lijst van de PvdA. 

Waar ik voor ga? Een Tilburg dat weer 
het thuis wordt van iedereen, waar alle 
Tilburgers dezelfde kansen krijgen, ongeacht 
waar je wieg heeft gestaan. Die van mij 
stond in de Blaak. En daar ben ik trots op.  
Een wijk met goede voorzieningen en 
actieve inwoners die van alles organiseren 
en naar elkaar omkijken. Dat vraagt om een 
gemeente die dit stimuleert. Net als goed 

Daar is nog een inhaalslag te maken. 

Thuis in Tilburg, Thuis in de Blaak.  
Daar maak ik me graag hard voor.

Heb je een idee voor de  
wijk of wil je iets delen?

Bel of app dan naar Stefan Jansen: 

06 - 83 84 83 05

Stem daarom op 16 maart, PvdA

Kijk voor ons verhaal 
op www.pvdatilburg.nl
of op mijn website 
www.stemstefan.nl

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

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

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

FAMILIERECHT
ERFRECHT

ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED 

ONDERNEMINGSRECHT 

Sportvereniging “de Blaak”

Onze sporten

Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon

maandag 18.45 - 19.30 uur bootcamp

20.30 - 21.30 uur yoga Sylvia Baggen

woensdag 19.00 - 19.45 uur bootcamp Brenda Kovac

19.30 - 21.00 uur volleybal volwassenen Ineke van Elswijk  

20.00 - 21.00 uur keep-fit dames Marianne v.d. Bogaard

21.00 - 22.00 uur zaalvoetbal volwassenen Shumon Bakker

donderdag 19.00 - 20.30 uur badminton volwassenen Louis Verstappen

19.00 - 20.00 uur badminton jeugd 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. 

Van het bestuur

Met enthousiasme stellen we weer een nieuwe trainer-in-

structeur voor.

Nu is het Mihaela Anohina.                

Aparte naam? Zeker.                          

Maar niet vreemd voor een vrouw die geboren is in Bulgarije,

gewoond heeft in Spanje en nu alweer 15 jaar in Tilburg cen-

trum woont. Zij is tweeënveertig jaren oud en heeft twee kin-

deren.

Ze geeft sinds oktober jl. elke maandagavond Yoga.

Zoals ze zelf aangeeft: “Yoga is een medicijn voor jezelf; een

permanent proces en door Yoga leer je jezelf mentaal en li-

chamelijk beter kennen”.

Als docente is Mihaela geïnspireerd en zelf noemt ze het

zelfs een "missie", om haar kennis van Yoga door te geven.

Hierbij geeft ze aan, dat er een wederkerigheid is.

Ook Mihaela hoopt niet alleen bij te dragen maar ook te leren

van de ontwikkeling van haar Yogaleden.

blz 8
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Bij het beoefenen van de Yogalessen is sfeer ook belangrijk. Zo

wil ze graag ook oogcontact onderhouden met haar cursisten,

door vanuit een cirkelopstelling te werken. En een kaarsje of

een bloemetje in het midden doet  de sfeer verhogen.

Deze aandacht voor sfeer heeft Mihaela ook opgedaan tijdens

eerdere opleidingen in Mode & Styling. Zo heeft Mihaela bij de

Evenementencamping in het Spoorpark de styling en sfeer be-

paald! 

De Yogalessen worden op maandagavond gegeven in de kin-

dertherapieruimte aan de Grebbe, midden in de Blaak dus. Een

grote moderne schone ruimte.

Naast de Yoga zouden Mihaela én de vereniging de Pilatesles-

sen graag willen heropenen. Die lessen moesten enige tijd gele-

den overdag stoppen, omdat er geen accommodatie te vinden

was. Voor de maandavond was toen niet voldoende belangstel-

ling. Mihaela benadrukt dat het in deze moeilijke coronatijd be-

langrijk is om de mentale gezondheid te ondersteunen met Yoga

en Pilates. Zoals ze zegt: "Een goede lichamelijke ontwikkeling

leidt tot een goed immuunsysteem". Ze werkt daarbij in fysieke

thema’s (immuunsysteem, rugklachten) of in mentale thema’s

zoals "liefde" of "zelfvertrouwen".

Sylvia Baggen; yoga sporttakvertegenwoordiger: 

Last van je nekspieren door het vele thuiswerken? Altijd al wat

leniger willen worden? Spieren gebruiken waar je het bestaan

niet van kende? 

Kom naar yoga! Iedere maandagavond van 20.30-21.30

Locatie: Kindertherapiepraktijk Tilburg, Grebbe 38 Tilburg. 

Uiteraard houden we rekening met de geldende coronaregels.

Wil je een keer een proefles meedoen, neem dan gerust contact

op. Bij voldoende aanmeldingen kan er een extra yoga training

worden ge-start op maandagavond van 19.15- 20.15 uur.

Info/aanmelden via: secretariaat@svdeblaak.nl 

Als dit wijkblad bij u op de mat valt, zijn we hopelijk weer uit de

zoveel-ste lockdown gekomen. Wellicht kunnen we dan weer

alle sporten buiten en binnen beoefenen. Een nieuw jaar is altijd

een goed moment om tijd voor bezinning te nemen.  Misschien

overweegt u om iets aan de conditie te gaan doen. Schroom

dan niet om een proefles aan te vragen voor één van onze spor-

ten.  We hopen dat de volgende maanden zonder al te veel “op-

onthoud” zullen verlopen. Graag tot ziens bij Sportclub de

Blaak.

 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 

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

 Kijk op de nieuwe website   

 www.hetlaar.nl



www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

Henriette Ronnerstraat 19  5038 KH Tilburg

     van der 

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding

Tom van der Meer

van wijkraad De Blaak aan het woord

Hier willen we met z’n allen aan 

werken

We wonen in een schitterende wijk. Dat

vinden we niet alleen zelf, dat blijkt ook

uit de onderzoeken die de gemeente

elke twee jaar laat uitvoeren. Het woon-

genot is hoog, we hebben minder te kla-

gen dan mensen in andere Tilburgse

wijken en hebben bovengemiddeld

goede cijfers als het gaat om veiligheid.

Niks meer aan doen, zou je zeggen! 

Toch wel, vinden wij als wijkraad! Er

kunnen in de Blaak zeker nog dingen

beter. Daarom maken we jaarlijks

samen met de gemeente een zoge-

noemde wijkagenda. Daarop staan de

belangrijkste punten die we de ko-

mende tijd met elkaar willen aanpakken.

Eind 2021 hebben we die voor dit jaar

opgesteld en ik wil u graag meenemen

in een aantal plannen. 

Eén van de belangrijkste dingen die

wijkbewoners missen, is een goede ont-

moetingsplaats. Nu hebben we sinds

een paar weken het mooie sportveldje

tegenover de Hofstede. Daar spelen da-

gelijks veel kinderen met veel plezier.

Een mooi vervolg zou zijn om ook iets

te hebben waar de wat oudere kinde-

ren/jongeren maar ook volwassenen en

senioren laagdrempelig samenkomen. 

Daar willen we aan werken, door het

sportcafé meer toegankelijk te maken

voor ons allemaal. We zijn met de ge-

meente, die eigenaar is van het café bij

de sporthal, in gesprek om te kijken wat

er allemaal mogelijk is. In de ideale situ-

atie kan iedereen hier binnenlopen voor

een potje poolen, een praatje met wijk-

genoten of het lezen van een krantje.

Ook zou het een mooie locatie kunnen

zijn voor activiteiten en bijeenkomsten,

als aanvulling op de mogelijkheden die

er nu al zijn bij de Hofstede.

Een andere belangrijke opgave uit de

wijkagenda is de woningmarkt. Er is nu

relatief weinig doorstroming in de wijk,

onder andere omdat er geen geschikte

seniorenwoningen zijn. In de wijk is

nauwelijks tot geen nieuwbouw moge-

lijk, waardoor de gemeente vooral kijkt

wat er in de buurt gebouwd kan worden.

Zo is afgelopen najaar al het project met

appartementen aan de Van Limburg Sti-

rumlaan aangekondigd, aan de over-

kant van de Baroniebaan. 

Als wijkraad blijven we betrokken bij

nieuwe plannen. Ook als het gaat om

duurzaamheid, in samenwerking met de

Energiecoöperatie en wegenbouw

rondom de Blaak. Zo houden we een

vinger aan de pols bij alle plannen die

de gemeente heeft voor het weren van

verkeer uit de binnenstad en de gevol-

gen die dat heeft voor de voor ons be-

langrijke Ringbaan West en

Baroniebaan. 

Elk jaar krijgt de wijkagenda een update

en kunnen er andere punten aan toege-

voegd worden waar we samen met de

gemeente aan willen werken. Als u

daarover wilt meedenken én -werken,

kunt u ons bereiken via de mail (secre-

tariaat@wijkraaddeblaak.nl), Facebook

(DeBlaak), Twitter (@WijkraadDeBlaak)

of Instagram (wijkraad_de_blaak). 

Rest mij nog te vermelden dat onze

jaarlijkse bewonersvergadering in ver-

band met corona opnieuw niet traditio-

neel plaatsvindt in februari. We hopen in

het voorjaar of de zomer alsnog een

moment te vinden waarop we met alle

betrokken wijkbewoners bij elkaar kun-

nen komen. We informeren u daar snel

over via dit wijkblad (al is dat in tegen-

stelling tot wat veel mensen denken

geen eigen uiting van de Wijkraad) en

onze eigen kanalen. Dat zijn de boven-

genoemde sociale media, wijkraadde-

blaak.nl en onze nieuwsbrief.

Inschrijven daarvoor kan ook via onze

website. 
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Koffie uit Matagalpa nu te koop

in Tilburg

Veel Tilburgers kennen de Stedenband

Tilburg-Matagalpa wel. De organisatie is

al bijna 40 jaar actief, organiseert di-

verse activiteiten in Tilburg, werkt

samen met een aantal scholen en werft

fondsen voor projecten in Matagalpa,

Nicaragua.

Sinds afgelopen maand kan men nu

ook kennismaken met het belangrijkste

exportproduct van Matagalpa: 100%

arabica koffie. Studenten en vrijwilligers

hebben ervoor gezorgd dat deze koffie

in Tilburg verkrijgbaar is. 

Via de webshop wordt de koffie ver-

kocht onder de naam Café Matagalpa.

De koffie is fairtrade én biologisch,

wordt geleverd in bonen of gemalen en

wordt gratis aan huis bezorgd.

Via de koffie wordt het verhaal van de

kleine koffieboeren in Nicaragua verteld

en zorgt de Stedenband tevens voor

meer eigen inkomsten, nodig vanwege

de dalende gemeentelijke subsidie.

Wie de koffie wil proeven, kan bestellen

via cafematagalpa.nl of scan de qr-

code.

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

www.zuid-oost.nl

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

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

Ook voor 
TOP-occasions



WIJ KUNNEN
HET VASTGOED
MET ELKAAR
VINDEN

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

DATEN?
BOEK NU UW 
GRATIS WAAR-
DEBEPALING
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Calandhof 4
5025 DP  Tilburg

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl 

Samen sterk in tijd en aandacht
Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten wordt Van der

Vleuten en Derix

Twee ondernemende vrouwen bundelen

hun krachten in een nieuw samenwer-

kingsverband.

Begrip in de regio

Harriet van der Vleuten voert vanuit

haar woonhuis aan de Ronnerstraat al

vijftien jaar een succesvolle uitvaarton-

derneming in Tilburg en omstreken. Het

accent ligt altijd op het nemen van tijd

en samen met de nabestaanden aan-

dacht geven aan wat belangrijk is. Op

die manier ontstaat er een mooi per-

soonlijk afscheid. Niet alle keuzes hoe-

ven op de eerste dag gemaakt te

worden. “Je moet mensen de ruimte

geven om tot mooie woorden of rituelen

te komen”, aldus Harriet.

Hoe ontstond de nieuwe samenwer-

king met Francy?

In 2019 kwam Francy Derix in dienst bij

Harriet. “Vanaf het eerste moment was

er een klik en zo ontstond een mooie

samenwerking,” aldus Francy. Dit heeft

geleid tot een voortzetting van de uit-

vaartonderneming in een nieuw verband

waarin Harriet en Francy hun krachten

bundelen: als vennoten leiden ze nu

samen de onderneming die verder gaat

als: Van der Vleuten en Derix Uitvaart-

begeleiding.

En toch heel vertrouwd

Harriet en Francy blijven werken zoals

mensen dat van hen gewend zijn: “Er is

altijd één uitvaartbegeleidster van het

eerste gesprek tot en met de dag van

de uitvaart.” Met tijd en aandacht om

samen met de nabestaanden naar een

persoonlijk afscheid te kunnen werken.

In een voorgesprek maar ook bij plotse-

ling overlijden vinden ze ruimte om met

nabestaanden te zoeken wat past en

troost biedt.

Streamer/quote

- de samenwerking heeft geleid tot een

nieuwe onderneming met de vertrouwde

kenmerken;

- niet alle keuzes hoeven op dag 1 ge-

maakt te worden;

- altijd één uitvaartbegeleidster van het

eerste gesprek tot en met de dag van

afscheid.

foto: Bart van Hattem fotografie



Cultuuronderwijs op De Borne 

Om een goede doorgaande lijn voor cul-

tuureducatie te ontwikkelen en integre-

ren binnen de visie van onze school zijn

we op dit moment volop bezig met het

traject ‘De Cultuur Loper’. Daarbij is het

onze ambitie dat de leerling zich bevindt

in een rijke culturele leeromgeving

waarin het mogelijk is om zich te uiten,

talenten en interesses te leren kennen.

Met een divers cultuuraanbod willen wij

kinderen met allerlei disciplines kennis

laten maken. Dit realiseren we met ex-

pertise die we zelf in huis hebben maar

werken ook met diverse aanbieders,

zoals bijvoorbeeld Factorium. Mede

dankzij hen hebben we m.b.v. de mu-

ziekimpuls ons muziekonderwijs in de

afgelopen jaren sterk neer weten te zet-

ten. Iedere unit krijgt een basisaanbod

en daarna krijgen zij de mogelijkheid om

naar eigen interesse hun talenten ver-

der te ontwikkelen; bijv. dat een vakdo-

cent ze leert een muziekinstrument te

bespelen. In het eerste kwartaal van

2022 kunnen leerlingen van unit 3 en 4

aansluiten bij een o.a. workshops per-

cussie, viool, gitaar of ukelele.

Talentontwikkeling is een belangrijk on-

derdeel binnen onze school. Iedere unit

besteedt hier op zijn eigen manier aan-

dacht aan. Iedere donderdag wordt in

de units  tijdens de cultuurmiddag gedu-

rende een periode gewerkt aan bijvoor-

beeld een open podium of

keuzeworkshops met diverse discipli-

nes.

Daarnaast willen wij dat kinderen ook

ervaren hoe het is om maker, deelne-

mer en publiek te zijn. Voor alle units

wordt jaarlijks een theatervoorstelling

uitgekozen met daarbij een passend

cultureel aanbod van leerkracht of vak-

docent.

Unit 2 ging in november naar de voor-

stelling ‘Het Mysterie van Grote Men-

sen’. Voor de voorstelling werd tijdens

workshops architectuurlessen perspec-

tief uitgelegd waarbij ze een kijkdoos

(het uitgangspunt van de voorstelling)

mochten knutselen.  

Unit 3 bezocht medio december de

voorstelling ‘Hans en Griet’, waarin ‘Hoe

overleven Hans en Griet als ze ver-

dwaald zijn in de stadsjungle van Til-

burg?’

Natuurlijk bezoeken ook unit 1 en unit 4

dit schooljaar een theatervoorstelling,

respectievelijk  ‘VIER van Oorkaan’ (we-

reldmuziek, winstreken) en ‘Sally, dans-

LAB on tour’. 
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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg                          tel:013 - 4675632

e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl
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Wordt uw kind in het schooljaar 2022 -

2023 4 jaar?

In september 2016 is De Borne gestart

met een vernieuwde vorm van onder-

wijs: Onderwijs van de toekomst. Er ligt

inmiddels een stevige basis en we zien

dat vanuit eigenaarschap, gepersonali-

seerd leren en een rijke, betekenisvolle

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer informatie over De Borne en

betekenisvol onderwijs? Kijk op onze

website of neem contact op met Nor-

man de Langen (directeur) en maak een

afspraak voor een kennismaking en

rondleiding door onze school. Wij vol-

gen uiteraard de RIVM-maatregelen

rondom COVID-19. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk

of het mogelijk is om in het voorjaar van

2022 een open dag en informatieavond

te organiseren. 

Hou hiervoor onze website www.basis-

schooldeborne.nl in de gaten!  

 013 - 4675632 | 
bs.de.borne@xpectprimair.nl 

of kijk op onze website www.basis-

schooldeborne.nl 

leeromgeving de betrokkenheid en moti-

vatie bij onze kinderen in grote mate

toeneemt. Door goed samenwerken,

creatief maar ook kritisch denken, goed

communiceren en denken in mogelijk-

heden ontwikkelen onze leerlingen veel

vaardigheden die zij kunnen gebruiken

bij hun persoonlijke ontwikkeling en toe-

komst.

STORINGEN I VERLICHTING I METERKASTEN I RENOVATIE I AANBOUW

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

info@dvangilselectrotechniek.nl www.dvangilselectrotechniek.nl

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

uw verbouwing, een verlichtingsplan, tuinverlichting of

bijvoorbeeld de installatie van een nieuwe meterkast…

U zoekt een
vakkundige

ELEKTRICIEN
in De Blaak?

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

Duidelijk verhaal
Kijkduinlaan 93/95  | Spoorlaan 432

013- 5 835 005 | Tilburg1537@hypotheekshop.nl

san het eeren vtosDe k
oor on  hypotheek zijn v

er je vek oe gesprts
ening. ek ze r

Duidelijk 
duinlaan 93/95    Kijk

g1013- 5 835 005 | Tilbur

erhaalk v
 5  | Spoorlaan 432

1537@hypotheekshop.nl
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Drie woorden met dezelfde herkomst

Baren
Onlangs stuitte ik op het woord baren.

En op een alleraardigst radiopro-

gramma, de Taalstaat, waar het woord

baren uitgelegd werd door onder meer

Tamara Mewe. Het woord bestaat al

1000 jaar. Maar, opmerkelijk, het wordt

vooral gebruikt bij het einde en het

begin van het leven.

Baren werd in de middeleeuwen ge-

schreven als ghebaren. Het wordt ge-

bruikt bij het voortbrengen. Een vrouw

draagt en baart en brengt daarmee een

Baren, baar, opbaren
A. van der Leun

voorzitter begraafplaats Vredehof

kind voort. De oorspronkelijke betekenis

is ook dragen. Of voldragen. En voort-

brengen. 

Maar baren wordt ook veel meer ge-

bruikt als er geen kind in de buurt is.

Denk aan dat "iets opzien zal baren".

En het "baart me zorgen". Duidelijk in

de vorm van voortbrengen. Baren wordt

ook vaak gebruikt als achtervoegsel.

Denk aan woorden als dankbaar.

Vruchtbaar. Strijdbaar. Steeds weer in

de zin dat het iets zal voortbrengen.

Baar
Maar een baar is ook een draagmiddel

voor de laatste reis van een overledene.

En van baren hebben we vele soorten.

In de Sint Gertrudiskerk in Workum

(Friesland) staat een unieke collectie

van 12 gildebaren. Een gilde was een

beroepsgroep. Een bakker, een smid,

een chirurgijn. En elk gilde had zijn

eigen baar waarmee het dode lichaam

gedragen werd. Elk met beschildering

en tekst op de zijkant, waarmee het am-

bacht werd verbeeld en verteld. Er is

een kinderbaar die kleiner is. En een

onbeschilderde baar die bestemd was

voor onbekende verdronken personen,

zelfmoordenaars en publieke vrouwen.

De oudste baar is van 1666, de meest

recente van 1809. Ze zijn gebruikt tot

1973.

Opbaren
Baren aan het begin van het leven, op-

baren aan het einde.

Dus ook in de sfeer van een begrafenis

komt het woord baren heel veel voor.

Nadat iemand overleden is, wordt vaak

het lichaam opgebaard. Dat wil van zeg-

gen, op een baar gelegd.

Tegenwoordig verstaan we onder opba-

ren het lichaam, meestal in de kist,

neerleggen om andere mensen de gele-

genheid te geven afscheid te nemen

van de overledene. Vaak gebeurt dat in

de kerk, het rouwcentrum, de kapel,

maar ook gewoon thuis. Het is een be-

langrijk onderdeel van de rituelen die

plaatsvinden bij overlijden, het afscheid

nemen en het voorbereiden op begrafe-

nis of crematie. Zeker bij erg plotselinge

overlijdens, waarbij niemand bij leven al

voorzag dat een ander ging overlijden,

is dit (openbare) opbaren van wezenlijk

belang. Het is gek om te zeggen, maar

het aanschouwen van een dode maakt

dat het ook echt zo is! We lezen soms

over mensen die al jaren vermist zijn,

waarbij de nabestaanden soms verlan-

gen naar een tastbaar bewijs dat hun

geliefde overleden is.

Reacties op mijn columns graag op be-

heer@vredehof-tilburg.nl onder vermel-

ding column wijkblad de Blaak
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Gelukkig nieuwjaar

Het team van OBS de Blaak wenst u al-

lemaal een gelukkig en gezond 2022!

We hopen u in het nieuwe jaar weer

vaak te mogen ontmoeten!!!

Overblijven

Wie wil ons overblijfteam komen ver-

sterken?

Mocht je door het thuiswerken wat flexi-

beler kunnen omgaan met je tijd en vind

je het leuk om vrijwilliger te worden voor

het overblijven? Of ken je iemand die

ons kan en wil ondersteunen? Dan

horen wij dat graag! 

Dit kan op oproepbasis en ook voor een

bepaalde dag in de week of maand. 

Wij betalen je per keer een vrijwilligers-

vergoeding uit.  

Je zou ons en het team hier enorm mee

helpen!  

Aanmelden? Dit kan via claudia.graaf-

mans@opmaatgroep.com

Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken

basisschool De Blaak en de Bibliotheek

Midden-Brabant samen. We besteden

dagelijks aandacht aan leesplezier en

mediawijsheid op school én thuis. We

willen kinderen en jongeren stimuleren

om meer te lezen. En ze leren om beter

en verstandiger om te gaan met inter-

net, sociale media en games. Dat doen

we met een deskundige lees- en media-

Beau Visage praktijk voor huidverbetering en huidverjonging 

     

         
 

 

Ik heb ervaring met en in het behandelen van:  

  bindweefselmassage - rimpels en huidverslapping - littekens -  

  acne - pigmentvlekjes - rosacea - rode vlekjes - eczeem 

 

 

 

Vlettevaart 14, 5032BM Tilburg 013 5910099 / 0619765309 www.beauvisage.nl 

 

Gerry Balsters Pijpers 

Huidcoach/ specialist in huidverbetering 

Ruim 25 jaar ervaring 

Een mooie huid begint bij jezelf ! 

obs de Blaak
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consulent op school, met inspirerende

boeken en met een goede digitale lees-

en leeromgeving.

Twee jaar geleden zijn alle scholen van

Stichting Opmaat gaan werken vanuit

de Hoog Presterende Organisatie

(HPO) gedachte. Zo ook onze school.

Dit betekent dat leerkrachten twee keer

per week in leerteams de koppen bij el-

kaar steken om het onderwijs dat we

geven nog verder te verbeteren. Er is

een leerteam voor de onderbouw, de

middenbouw en de bovenbouw. We

werken in de leerteams aan onze eigen

vakkennis en aan de inhoud van onze

lessen. We bepalen daar wat onze kin-

deren nodig hebben. Zo helpen we

onze kinderen zo goed mogelijk te leren

en zich te ontwikkelen. Wij geven les-

sen waarvan wetenschappelijk bewezen

is dat ze goed zijn.  

Vorig schooljaar heeft het leerteam mid-

denbouw onderzoek gedaan naar het

onderwerp 'technisch lezen'. Daarna

hebben de leerkrachten een door-

gaande lijn in het lesaanbod gemaakt.

In groep 1 tot en met groep 8 wordt nu

op dezelfde manier gewerkt. We vinden

het belangrijk al onze leerlingen te laten

ontdekken dat goed kunnen lezen be-

langrijk, maar vooral ook leuk is. Dat

doen we natuurlijk door leesinstructie te

geven. Maar daarnaast vergroten we

het plezier in lezen door veel voor te

lezen en door leerlingen zelf laten te

lezen. Onze leerkrachten zijn er enthou-

siast mee aan de slag gegaan. 

We hebben al mooie stappen gezet. In

iedere groep leest de leerkracht elke

dag minimaal 15 minuten voor. De kin-

deren lezen ook dagelijks minimaal 15

minuten in een boek dat ze zelf kiezen. 

De leerkrachten begeleiden de kinderen

bij het zoeken naar het juiste boek. Bo-

vendien geven ze zelf het goede voor-

beeld door tegelijk met de kinderen te

lezen in een eigen boek. Want zien

lezen, doet lezen! 

Er wordt niet alleen gelezen: minimaal

twee keer per week wordt er in elke

groep ook op een andere manier met

boeken gewerkt. De leerkrachten pre-

senteren verschillende boeken  en

boeksoorten in Boekenbabbels. Regel-

matig wordt een spelvorm gedaan of

gaan de kinderen en leerkrachten met

elkaar in gesprek over boeken. We zien

dat het samen praten over boeken kin-

deren inspireert om zelf een boek te kie-

zen en lekker te gaan lezen!

Door 15 minuten per dag te lezen, leert

een kind 1000 nieuwe woorden per jaar!

Rondleidingen

Mocht uw zoon/dochter aankomend

schooljaar 4 jaar worden en wilt u graag

informatie krijgen over onze school? Of

verhuist u in de komende periode naar

De Blaak? 

U kunt een afspraak maken met onze

directeur Janneke Swinkels door te mai-

len naar janneke.swinkels@opmaat-

groep.com of bellen naar 013-4689466. 

U kunt alvast een virtueel een kijkje

nemen door de QR code te scannen.

Dan krijgt u een 360 graden tour door

onze school…veel kijkplezier!
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Terugblik

Het afgelopen jaar is een jaar dat je niet

zo snel vergeet. Corona bepaalt, ook al

wil je het niet, toch in belangrijke mate

hoe je tegen 2021 aankijkt. Dat geldt

ook voor onze Energie- coöperatie

(EC). Gelukkig hebben we toch nog een

aantal activiteiten kunnen organiseren.

De energiemarkt van begin oktober is

voor ons een zeer geslaagde bijeen-

komst geweest. Niet in het minst door

het bezoekersaantal, maar ook door de

reacties die er daarna zijn binnengeko-

men van zowel exposanten als bezoe-

kers. Daarnaast is er met de gemeente

een green deal gesloten waardoor de

EC ook de komende jaren actief kan

blijven via energieadvisering  en het or-

ganiseren van energiecafés. Want ook

al is de EC een organisatie van vrijwilli-

gers, dergelijke activiteiten organiseren

kosten wel geld. 

Wat gaat het komende jaar u bren-

gen?

Op zaterdag 15 januari zal als de Coro-

namaatregelen het toelaten, de aftrap

zijn van de EnergieAdviesTour in het

winkelcentrum De Blaak. Van 10:30 tot

12:30 staat er een mobiel energieloket,

waarbij onze energieadviseurs informa-

tie kunnen geven over onder meer iso-

latiemogelijkheden. Ook kun je dan

uitleg over een warmtescan van je huis

krijgen. Deze scan waaraan kosten zijn

verbonden, kan ook nu al via een mail-

tje naar  info@energiedeblaak.nl wor-

den aangevraagd. De

EnergieAdviesTour zal de weken

daarop meerdere locaties in en rond Til-

burg aandoen. Mocht je het gemist heb-

ben wees dan gerust, op 10 februari, 5

en 24 maart staat deze er weer op de-

zelfde tijd in ons winkelcentrum. Deze

acties zijn onderdeel van het gemeente-

lijk programma www.duurzamertilburg.nl

waarmee de gemeente het nemen van

maatregelen stimuleert om huizen/ge-

bouwen  energiezuinig(er) te maken. Dit

programma loopt ook na 2022 nog door.

Want wat je niet verbruikt, hoef je ook

niet op te wekken en dit gegeven is be-

langrijk als huizen op termijn op een an-

dere manier verwarmd gaan worden.

Energiecafe’s

Het laatste café in 2021 is helaas niet

doorgegaan, maar de voorlopige plan-

ning is om deze alsnog te houden op 14

of 21 februari. Het onderwerp blijft het-

zelfde namelijk “geen gas over de balk

gooien” en behandelt de mogelijkheden

om op gasverbruik te besparen.

Verder zal er nog een energiecafé geor-

ganiseerd worden over infraroodverwar-

ming. Nadere informatie in het volgende

wijkblad en op onze website.

Energieadviezen

Inmiddels hebben de energieadviseurs

al ruim 80 energieadviezen uitgebracht

en de aanvragen blijven binnenkomen.

Via het  gemeentelijk project “zon op je

dak” (zie ook www.duurzamertilburg.nl)

hebben inmiddels meer dan dertig

Blaakbewoners zonnepanelen op hun

dak laten leggen. Het aantrekkelijke van

dit project is de mogelijkheid van maan-

delijkse betaling en de integratie van

onderhoud en het schoonmaken van de

panelen. Je betaalt dus een all-in prijs

zonder verrassingen!

Naar het nieuwe verwarmen in Til-

burg

De plannen van de gemeente voor  de

toekomstige verwarming van huizen zijn

voor u als huizenbezitter de komende

jaren van belang. Maandag 13 decem-

ber is de gemeenteraad akkoord ge-

gaan met de transitievisie warmte. Onze

wijk zal hier op korte termijn nog niets
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Nieuw

“

[GLOW PLUS COMPLEX]

Nieuw in ons assortiment

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

Wij verwelkomen je graag:

DA Parfumerie de Blaak
Amer 9
5032 AZ Tilburg
T. 013-7370194

van merken. Belangrijk aspect bij die

transitie zal zijn om ervoor te zorgen dat

iedereen – ook in financieel opzicht –

mee kan doen. Toch is het als huizen-

bezitter niet verstandig om stil te zitten,

isoleren is altijd verstandig voor het mi-

lieu, het comfort en de energierekening.

Het advies van de gemeente op de

vraag wat verstandig is als op dit mo-

ment of binnenkort je cv-ketel aan ver-

vanging toe is: hybride CV-oplossingen

in combinatie met goed isoleren zijn een

geschikt tijdelijk alternatief. Uitgebrei-

dere informatie is te vinden op de web-

site NAAR HET NIEUWE

VERWARMEN IN TILBURG onder het

kopje  - Wat betekent dit voor mij?  -

door je postcode in te vullen.

Wat verder weg maar toch nabij

Ook zal dit jaar begonnen worden aan

de uitwerking van de REKS-plannen.

Voor het gebied de Baars – bij het

knooppunt  van A58 en A65 -  wordt in-

middels al gewerkt aan plannen voor

een energiehub waar wind- en zonne-

energie zal worden opgewekt.  Bewo-

ners en gebruikers van dit gebied zullen

daarbij worden betrokken met als doel

minimaal 50% lokaal eigendom waar-

mee de  opbrengsten van de overstap

op duurzame energie in de regio blijven.

Belangrijk bij uitvoering van de REKS-

plannen voor grootschalige opwek, is

wel de vraag of de beschikbare capaci-

teit op het elektriciteitsnet op tijd vol-

doende is. Ook landelijk op het

hoogspanningsnet (Tennet) is er nu niet

overal voldoende capaciteit. 

Tenslotte, blijf op de hoogte door je aan

te  melden voor onze nieuwsbrief:

nieuwsbrief@energiedeblaak.nl of nog

beter om lid te worden (slechts €10 per

jaar) en zo onze activiteiten te onder-

steunen https://energiedeblaak.nl/word-

lid/.

Kees de Rooij, Hans Jager en 

Michel Ruts
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Via Paul 
Makelaardij 
natuurlijk!

Via wie anders?
Voor meer informatie bel:

Via Paul
 013 - 303 319 5

Woning verkopen? 
Via Wie? 

Paul
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MAKELAARDIJ
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Leerlingpaspoort:

Naam: Tyra Malm

Leeftijd: 12 jaar

Woonplaats: Tilburg

Basisschool: OBS de Blaak

Tyra: ‘Ik vond het Mill Hill College met-

een een leuke school. Ik had bij de

open dag in groep 7 het gevoel dat ik de

weg al goed kon vinden; het is een fijn

overzichtelijk gebouw. Toen ik in groep

8 zat, waren de open dagen online door

corona. De presentatie van het Mill Hill

sprak mij toen ook het meeste aan. Ik

vond het vooral leuk dat er leerlingen

aan het woord kwamen en dat zij wat

vertelden over wat ze van de school

vonden.

De lessen op het Mill Hill zijn duidelijk

en de docenten zijn erg aardig. Ik heb

een hele leuke klas en ik heb een leuke

groep vriendinnen gemaakt. We helpen

en steunen elkaar. Het is ook fijn dat we

op school werken met een Plenda. Dat

is niet alleen een agenda waarin we al

het huiswerk opschrijven, maar ook een

planner, zodat je weet wanneer je aan

iets moet beginnen om het op tijd af te

krijgen. 

Ik vind het ook fijn dat we mentorles krij-

gen. Mijn mentor is onze docent Engels.

Een mentor helpt de leerlingen met al-

lerlei zaken. De mentor kan je onder-

steunen en vraagt bijvoorbeeld of je

tevreden bent over je cijfer of dat je tips

nodig hebt bij het leren. Een mentor kijkt

ook hoe het met je gaat en of je ergens

tegenaan loopt. Het is belangrijk dat je

het naar je zin hebt op school. Er wordt

in de mentorles ook aandacht besteed

aan onderwerpen als pesten of sociale

media. Mijn mentor mailt vaak informa-

tie en tijdens de mentorles kun je al je

vragen stellen. Ze is altijd heel vrolijk en

aardig!

Iedere brugklas heeft ook leerlingmen-

toren. Dat zijn leerlingen die in een

hoger jaar zitten en de mentor helpen

met het begeleiden van de brugklas-

sers. Mijn leerlingmentoren heten Eva

en Anna. Soms maken ze een leuk

praatje met je, maar je kunt ook vragen

over school stellen. Ik vind ze erg aar-

dig. 

Mijn favoriete vak op school is Spaans.

Ik vind het erg leuk om buitenlandse

talen te leren. Spaans vind ik een mooie

taal. Ik luister graag Spaanse muziek en

kijk een Spaanse serie. Ooit wil ik mis-

schien stage gaan lopen op Curaçao,

waar mijn oma woont. Spaans is daar

een belangrijke taal.

Je krijgt veel verschillende vakken op

de middelbare school. Voor elk vak krijg

je huiswerk en je hebt elke periode een

schakelweek met proefwerken als af-

sluiting. Ook moeten we verschillende

projecten maken. Soms is het wel moei-

lijk op school, ik wil het graag goed

doen. Maar de uitleg bij alle vakken is

erg duidelijk en er zijn aardige docen-

ten, dus alles gaat prima! 

Wat het leukste is dat ik tot nu toe op

school heb meegemaakt? Ik vond de

activiteitenweek erg leuk! Toen hadden

we allerlei activiteiten op school, bijvoor-

beeld een discofeest. Het was ook erg

tof dat ik met mijn vriendinnengroep een

project voor aardrijkskunde moest

maken en dat we samen een 10 hebben

gehaald!

Leerlingen uit groep 8 moeten voor het

Mill Hill College kiezen, omdat het echt

een leuke school is! Het is een fijn ge-

bouw, waar je al snel je weg kunt vin-

den. De school is niet heel groot. De

docenten zijn erg aardig en helpen je

graag. Het is ook leuk dat op onze

school de taal Spaans wordt gegeven.’

OPEN 
DAG
zondag  13 februari 2022  |  11.00 - 15.00 uur

ST
AP

 IN

 DE WERELD VAN HET M
ILL HILL  COLLEG

E!
 

Leerling aan het woord
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Sinds mijn pensionering wandel ik vrij-

wel dagelijks in onze mooie wijk. Er zijn

veel rustige wandelpaden, maar één

daarvan wekt regelmatig mijn ergernis

op. Het Slingepad vormt een belangrijke

verbinding tussen de industriegebieden

ten zuiden van de Blaak en de wijk

Zorgvlied. Een verkeersplanoloog heeft

achter zijn bureau bedacht dat de

(brom)fietsers en scooters die er dage-

lijks gebruik van maken, nog niet ge-

noeg van onze mooie wijk gezien

hebben en leidt het Slingepad daarom

150 meter voor het verkeerslicht nog

even naar de Linge. Zie foto 1. Dat je

een keertje die omweg maakt en het

dan wel gezien hebt begrijp ik wel.

Daarna neemt vrijwel iedereen de veel

kortere afslag naar het verkeerslicht via

het voetpad. Als dit op een rustige wijze

gebeurt rekening houdend met de voet-

gangers dan is dat nog aanvaardbaar.

Rond vier uur begint de avondspits op

gang te komen en kun je als voetganger

dit voetpad beter mijden. Regelmatig

ben ik er door nijdig bellende of toete-

rende verkeersdeelnemers op geatten-

deerd dat zij er langs willen. Soms

geven zij geen signaal en snort er on-

hoorbaar een e-bike of elektrische scoo-

ter rakelings langs je heen. De borden

die aangeven dat dit een voetpad is

kunnen net zo goed worden verwijderd;

niemand houdt zich er aan.

Dat het ook beter kan bewijst de situatie

aan de andere kant van de Stroomlaan,

waar een prachtige combinatie van

fietspad en wandelpad is aangelegd.

Dat zou ook prima kunnen wanneer het

Slingepad wordt verlengd naar de

Stroomlaan ter hoogte van het ver-

keerslicht. Er is voldoende ruimte. Nog

beter is een apart fietspad naast de  Ba-

roniebaan, waar tussen de twee bomen-

rijen ook voldoende ruimte is. Voordeel

van die ligging is dat het Slingepad dan

vrijwel in een rechte lijn kan worden ver-

lengd naar het verkeerslicht. Zie foto 2.

Natuurlijk kan er ook wat vaker tussen

16:00 uur en 18:00 uur worden gehand-

haafd of halverwege het voetpad een

Efteling wachtrij worden gecreëerd,

maar dat wekt vast weer de ergernis op

van de snellere verkeersdeelnemers.

Overweging van een Blaakse voetganger
Klaas Havenaar
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Luchtballon
John Claesen

Sinds kort mag ik me voortaan ex-lucht-

ballonvaarder noemen. Samen met mijn

vrouw hebben wij een tocht gemaakt,

met een enorme luchtballon. Deze bal-

lontocht voor twee personen had ik ge-

wonnen op mijn werk. Je praat tijdens

de pauzes nogal eens met je collega’s

over koetjes en kalfjes en tijdens zo’n

gesprek zei ik dat ik het een geweldig

idee zou vinden als ik niet meer zou

hoeven te werken. Dat idee had ik als

grap in de idee bus gedeponeerd.  Mijn

baas vond het ook een geweldig idee

en in dezelfde week hebben ze meteen

mijn afscheidsfeest georganiseerd met

een cadeau als aandenken: een ballon-

tocht. Wij hebben enorm genoten van

de tocht en van de rust die hoog boven

de aarde heerste, maar vooral van het

landschap dat onder ons door schoof.

Het gras en de bomen die onder ons

doorgleden. De lente breekt weer aan

en alles gaat weer naar de knoppen. 

Mijn vrouw vroeg de bestuurder of hij

even over de Efteling wilde vliegen. Pi-

loot Bram, ietwat gepikeerd, vertelde

ons dat hij geen bestuurder was, maar

piloot en dat wij niet vliegen maar varen.

Bovendien kon hij niet sturen, want met

een ballon drijf je mee met de wind. Je

kunt alleen hoger of lager drijven. We

waren overgeleverd aan de weergoden

en zoals de meeste Blaakbewoners wel

eens tegen elkaar zeiden: ‘Het kan re-

genen of gieten, maar van de zon moe-

ten we genieten’. Ja, wij leven tussen

aardig volkje. We hadden alle geluk van

de wereld want de weergoden zaten

ons mee. Geen wolk te bekennen.

Heerlijk. Wolken zijn net als sommige

mensen wanneer ze verdwijnen is het

een prachtige dag. We vlogen boven-

dien ook nog eens pal over ons huis in

de Blaak. Ik zag de buurvrouw en de

buurman in hun achtertuin genieten van

een sherry. Ik altijd maar denken dat ze

geen alcohol drinken. 

De wereld ziet er heel anders uit vanuit

de lucht. Je vliegt over de huizen en je

kijkt in de privé-tuintjes waar de moe-

ders nog topless liggen te zonnen. Jam-

mer dat ik mijn fototoestel was vergeten

en mijn telefoon was helaas leeg. Geen

foto's dus. Maar aan alle leuke dingen

komt een eind dus ook aan deze tocht

en we moesten weer terug naar moeder

aarde.

Het landen gaat iets anders dan met

een vliegtuig. Je hebt geen landings-

baan nodig en die is ook niet nodig. Je

weet toch niet waar je terechtkomt. Wij

hadden het geluk dat we midden in een

weiland de grond raakten en daar ston-

den we dan tussen de koeien die ons

verdwaasd aankeken. We klommen uit

ons mandje en hielpen de ballonvaarder

om alles weer netjes in te pakken. Mijn

vrouw, in haar rood mantelpakje, keek

angstvallig om of er misschien tussen

de koeien toch een stier stond. 

Ter afsluiting werden mijn vrouw en ik,

met de zwarte en roodbonte koeien als

publiek, tot barones en baron gedoopt.

We proosten op onze pasverworven

adelstand met een glas champagne. De

koeien draaiden zich om en liepen sjok-

kend naar het andere eind van de wei.
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Gebeurtenissen rondom de kerststal

Dit jaar besloten wij om de kerststal in

de Blaak op te zetten. Een aantal jaren

was deze door corona en het ouder

worden van de vorige bouwploeg, niet

opgezet. Op zaterdag 11 december om

8.00 uur begonnen we ermee. Voor ons

was het de eerste keer dat we dit

deden, dus het was, ondanks de be-

schrijvingen best zoeken hoe het moest.

De kerststal stond in Riel in een opslag-

ruimte en de onderdelen zijn best

zwaar. Terug in Tilburg moesten we een

plaats bepalen om hem neer te zetten,

omdat hij niet op de oude plaats kon

staan. Hier liggen inmiddels tegels en

daarom konden we de poppen niet vast-

zetten. Wij kregen meteen al positieve

reacties op de nieuwe plaats. ’s Mid-

dags om 16.00 uur waren we klaar.

Alleen kwam ik er de volgende dag ach-

ter dat er een aantal attributen nog niet

geplaatst waren, zoals hoofddoeken en

cadeaus van de koningen. Dit heb ik

nog aangepast.

Op 19 dec werd ik gebeld dat er op de

Weteringlaan door de buurtpreventie

poppen en een schaap waren gevon-

den bij de bushalte. Zie onderstaand

bericht uit de krant.

Hierna is er bijna elke dag wel wat ver-

anderd in de stal. Beelden werden ver-

plaatst, er werden glasscherven van

bierflesjes gevonden etc.  Na een week

hebben we het kindje Jezus weer ge-

vonden. Hij lag gehavend terug in de

kribbe met zijn broertje. Achterkant ver-

schroeid en een losse arm, dekentje en

kleding verdwenen. Met materiaal dat

nog voorhanden was, werd hij opgelapt

en weer teruggelegd. Nu zitten we al-

leen nog met Maria die een been mist.

Maar dit kunnen we wel oplossen, denk

ik.

Wij hebben vele positieve reacties

mogen ontvangen en zijn blij dat een

traditie weer in ere is hersteld. Hopelijk

kunnen we deze voortzetten, maar dan

liefst zonder vernielingen.

Namens de bouwploeg

Noud Mutsaerts

Henk Priems

Maurits Dekkers

Otto Sterk

Huub Hornman

Poppen weggehaald uit kerststal in Tilburg: wie stal baby Jezus?

TILBURG - Wie haalde zaterdagnacht baby Jezus, twee koningen en twee scha-

pen uit een levensgrote kerststal in Tilburg? Inwoners van de wijk de Blaak von-

den zondagochtend een koning en een schaap bij de bushalte en ergens anders

in de wijk troffen ze nog twee poppen. Maar baby Jezus is nog altijd spoorloos.

Sinds zaterdag 12 december staat er in de wijk de Blaak een levensgrote kerst-
stal. Vrijwilligers van de Wijkstichting namen het initiatief om met verklede eta-
lagepoppen het kerstverhaal van Jezus uit te beelden. ,,De kinderen en mensen
in de wijk vonden het zo leuk om de kerststal te zien", zegt Huub Hornman van
de Wijkstichting. 
Tot een bewoner zondagochtend een van de koningen aantrof bij de bushalte
aan de Weteringlaan. Volgens Hornman was de bushalte ook beschadigd en
waren de ruiten ingeslagen. ,,Misschien wel met de poppen", zegt Hornman. ,,Ze
hebben flink huisgehouden.” 

Een andere Jezus-pop

De bewoner die de pop bij de halte vond, lichtte andere leden van de wijkraad in
en een van hen fietste rond om meerdere poppen te vinden. Ook het buurtpre-
ventieteam was op de hoogte. Door het snelle handelen van de bewoners in de
wijk, is het kerstverhaal bijna weer compleet op één pop na. ,,Baby Jezus is nog
steeds zoek", zegt Hornman. 
Iemand heeft een andere pop neergelegd zodat er in ieder geval weer een baby
is, maar we zouden graag de oude pop terug hebben want die was veel groter.”
Volgens Hornman staat er wel een hek om de kerststal heen, maar daar kan ie-
mand makkelijk overheen klimmen.



KBO Petrus & Paulus kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons

Hoe zorgt u ervoor dat u langer thuis

kunt blijven wonen? Als u daarvoor b.v.

zorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding

of hulpmiddelen nodig heeft, hoeft u, als

lid van de KBO, niet zelf aan de slag te

gaan bij de gemeente. Verstandig is om

via KBO Petrus en Paulus altijd eerst tij-

dig contact op te nemen met een van

onze vrijwillige cliëntondersteuners. Zij

weten alles over de WMO en kennen de

weg naar de instanties. Zij zijn ge-

schoold en gecertificeerd en kunnen u

hierbij helpen. Zij gaan graag met u

samen het gesprek aan met de ge-

meente. De aanvraag voor een (keu-

kentafel)gesprek kan soms langer op

zich laten wachten dan de wettelijk ter-

mijn van max. 8 weken en wat te doen

als spoed vereist is? Wat te doen als de

aanvraag b.v. wegens een procedure-

fout wordt afgewezen. Zij kunnen het

proces met u bespreken, uitzoeken

waar u recht op heeft en u bijstaan in

gesprekken met bijvoorbeeld de ge-

meente. Kortom: onze cliëntondersteu-

ners helpen u graag met uw aanvraag

en zorgen er voor dat u de (financiële)

steun krijgt waar u recht op heeft.

Wie niet alleen zorg, maar ook aanpas-

singen (zoals b.v. een traplift of inloop-

douche) nodig heeft om langer thuis te

kunnen wonen, heeft recht op hulp van

de gemeente, ook financieel. Echter om

kosten te besparen houden sommige

gemeenten zich niet altijd aan de wet.

Er zijn gemeenten die maar al te graag

wijzen op een procedurefout, hetgeen

dan aanleiding is om de aanvraag af te

wijzen. Ook wordt b.v. vergoeding ge-

weigerd als spoed noodzakelijk is en u

heeft zelf eerst al initiatief genomen, al-

vorens er overleg met de gemeente

heeft plaats gevonden. De regels zijn

complex en het is daarom aan te beve-

len hier niet zelf mee aan de slag te

gaan, maar zo spoedig mogelijk eerst

contact op de nemen met een WMO-

cliëntondersteuner (e-mail: info@kbo-

kringtilburg.nl of, indien nodig,

met de Juridische Helpdesk (e-mail:

info@kbo-brabant.nl of tel. 073

6444066)

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 

Zolang de huidige lockdown van kracht

is kunnen geen activiteiten worden ge-

organiseerd.

Wilt u meer informatie dan kunt u zich

aanmelden voor de Nieuwsbrief via:

kbopenpnieuwsbrief@gmail.com. 

Wmo-cliëntondersteuning
Hulp bij WMO-aanvraag
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De Stadsgidserij verzorgt in 2022

weer een aantal mooie wandelingen

door de stad. Deelname is alleen op

basis van inschrijving.  Wanneer u

niet over internet beschikt, kunt u

zich ook telefonisch aanmelden op

06 48262711. 

Ook de coronacrisis speelt een belang-

rijke rol ten aanzien van de wandelin-

gen. Onze maximale groepsgrootte is

12 pers. We respecteren de 1,5 meter-

norm en ingeval van verkoudheids-

klachten verzoeken we om niet mee te

wandelen. Ingeval nodig en mogelijk

worden extra wandelingen ingezet.

Onze agenda is onder voorbehoud. Af-

hankelijk van de besluitvorming van het

kabinet inzake Covid-19 zullen wande-

lingen wel of geen doorgang vinden.

Wandelingen op inschrijving 2022:

Zaterdag 5 februari 13.00 uur 

goirkewandeling. 

Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl

Een wandeling door goirke brengt een

rijk verleden tot leven!  De voormalige

textielwijk, waar de zweetdruppels van

de arbeiders inmiddels onder het maai-

veld zijn weggespoeld, maar waar de

sporen die ze nalieten nog altijd zicht-

baar zijn. Niet voor niets beginnen we

onze route voor het Textielmuseum aan

de Goirkestraat en loopt de wol als een

(gesponnen) draad door deze wande-

ling heen.  Maar het goirke heeft uiter-

aard meer te bieden dan textiel alleen.

Altijd bijzonder, een wandeling door ’d’n

haajkaant’ zoals dit stukje Tilburg in de

volksmond wordt genoemd. Vanaf de

brug van het lijnsheike nemen we u

mee in de richting van ’de Schans’, de

noordelijkste herdgang die Tilburg rijk is.

Onderweg verrassend veel verhalen en

bijzonderheden, veelal uit de tijd dat de

flats in noord nog niet tot grote hoogtes

reikten. Maar ook ontwikkelingen van

deze tijd komen langs. De geschiedenis

in een notendop: van  ’t Wit Pèrdje tot

het vernieuwde zwembad de Drie-

burcht.  Om uiteindelijk dus uit te komen

bij dat prachtige authentieke stukje Til-

burg: de Schans!

Wat te denken van de prachtig geres-

taureerde kerk, het Norbertijnerpoortje

(Doophuijsjen uit 1718), het schitte-

rende museum de Pont, het door archi-

tect Springer aangelegde

Wilhelminapark (1898) en het oude

CTM- pand uit de tijd dat de melk nog

‘de witte motor’ werd genoemd. Al met

al genoeg redenen om hier ook aan te

sluiten voor een wandeling vol wetens-

waardigheden en historie.  

Start: voor het Textielmuseum, Goirke-

straat Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.

Zaterdag 12 februari 13.00 uur 

heikantwandeling. 

Inschrijven: Clijsen@stadsgidserij.nl

Altijd bijzonder, een wandeling door ’d’n

haajkaant’ zoals dit stukje Tilburg in de

volksmond wordt genoemd. Vanaf de

brug van het lijnsheike nemen we u

mee in de richting van ’de Schans’, de

noordelijkste herdgang die Tilburg rijk is.

Onderweg verrassend veel verhalen en

bijzonderheden, veelal uit de tijd dat de

flats in noord nog niet tot grote hoogtes

reikten. Maar ook ontwikkelingen van

deze tijd komen langs. De geschiedenis

in een notendop: van  ’t Wit Pèrdje tot

het vernieuwde zwembad de Drie-

burcht.  Om uiteindelijk dus uit te komen

bij dat prachtige authentieke stukje Til-

burg: de Schans!

Start: bij de brug van het lijnsheike, Til-

burg, kosten € 5,00 pp.

Zaterdag 19 februari 13.00 uur 

westendwandeling. 

Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl

Over sommige delen van de stad valt

zoveel te vertellen dat er met recht een

wandeling aan werd gekoppeld. ‘t Wes-

tend is zo’n voorbeeld van een wijk die,

door zijn veelzijdigheid alleen al, het

wandelen meer dan waard is. Vanaf

Stapperij de Korenbloem nemen we u

o.a. mee door zorgvlied waar we uiter-

aard stilstaan bij het verhaal van Ma-

riengaarde, we steken over naar de

(voormalige) kerk aan de Ringbaan-

West, vervolgen langs het oude Rex-

theater, het Kromhoutpark, het

monument voor Coba Pulskens en de

watertoren. Het ene verhaal volgt het

andere vrijwel naadloos op, ook al zijn

ze allemaal verschillend. Een uniek

stukje Tilburg dat veel interessante spo-

ren achterliet.

Start: bij  Stapperij de Korenbloem, Bre-

daseweg Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.

Zaterdag 5 maart 13.00 

centrumwandeling. 

Inschrijven: teunissen@stadsgidserij.nl

De centrumwandeling wordt steeds po-

pulairder voor mensen buiten de stad,

maar is eigenlijk ook een ’must’  voor

echte Tilburgers. Vaak verwonderen die

zich namelijk nog het meest over het-

geen de eigen stad voor hen in petto

blijkt te hebben.  Bijzondere dingen

waar ze tientallen keren aan voorbij zijn

gegaan zonder ze op te merken. Na-

tuurlijk doorspekt met leuke anekdotes

en wetenswaardigheden van de stads-

gids.  Na de centrumwandeling bent u in

ieder geval zeker geen vreemdeling

meer in eigen (binnen-)stad.  Natuurlijk

is -zoals altijd- het standbeeld van Wil-

lem II op De Heuvel het vertrekpunt van

deze wandeling. Met uitgestoken hand

wijst ‘onze’ koning immers al jarenlang

de weg naar al het moois dat hartje Til-

burg te bieden heeft.

Start: Standbeeld Willem II Heuvel, Til-

burg. Kosten € 5.00 p.p.

Zaterdag 12 maart 13.00 uur 

Spoorzonewandeling. 

Inschrijven: bruggen@stadsgidserij.nl

We nemen u graag mee door de im-

mens populaire Spoorzone. De plek

waar - om in de juiste termen te blijven-

ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart

opvolgen. Dit tweede centrum van Til-

burg wordt steeds meer trendsetter in

een stad die flink aan de weg timmert.

En dan te bedenken dat het gebied ach-

ter het station (d’n Atelier) vroeger zelfs

als “verboden stad” werd gezien.  Wie

er niet werkte, mocht er ook niet komen!

Natuurlijk bezoeken we tijdens onze

wandeling de Loc-Hal, de nieuwe ‘huis-

kamer van de Tilburg’ die wordt overla-

den met complimenten en prijzen uit

binnen- en buitenland.  Maar er valt ui-

teraard nog veel meer te ontdekken.

Graag vertellen de stadsgidsen u anek-

dotes uit het verleden en plannen voor

de toekomst. Maar bovenal geven ze u

een kijkje achter de schermen van wat

er al (nog) staat. Daarbij gaan we ook

verschillende gebouwen van binnen be-

kijken en werpen we een blik op de ma-

quette van het gebied. Al met al meer

dan de moeite waard om eens mee te

lopen.  De voorgaande wandelingen

bleken erg populair en waren snel vol-

geboekt. Zorg dus dat u deze keer de

trein niet mist en spoor met ons mee

van een rijk verleden naar een verras-

sende toekomst!   

Start: Burgemeester Stekelenburgplein,

Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.

Vrijdag 18 maart 13.00 uur 

Koning Willem II wandeling. 

Inschrijven: reuver@stadsgidserij.nl

Uiteraard verdient onze koning een

eigen wandeling bij Stadsgidserij Til-

burg.  In de voetsporen van Willem II

wandelen we door het centrum en staan

we stil op alle plaatsen waar hij herinne-

ringen voor ons heeft achtergelaten. De

Lancierskazerne, het standbeeld en het

paleis komen natuurlijk zeker aan bod,

maar ook vrouwke van Hest, Guus Her-

smus en zijn lievelingspaard Wexy

maken hun opwachting. Want er valt ui-

teraard nog veel meer te vertellen over

‘onze’ koning die hier vrij kon ademen

en zich zo gelukkig voelde in zijn ge-

liefde stad Tilburg. Totdat hij er op 17

maart 1849 zijn laatste koninklijke adem

uitblies.....!

Start: Standbeeld  Koning Willem II,

Heuvel Tilburg. Kosten 5,00 p.p.

Wijzigingen wandelingen voorbehouden



Ik ben een fervent Frankrijkganger. Ik

vind het heerlijk om met de auto fraaie

steden te bezoeken, wijnen te proeven

en in te slaan, me te koesteren in de

Mediterrane zon -se lézarder zoals

Fransen dat zo mooi noemen- of op het

platteland te sudderen. Kleine verlaten

dorpjes tussen de akkers en velden,

Waar het Angelus tweemaal daags

slaat. Geautomatiseerd of niet. Winters

in de mist van het dal. La France pro-

fonde, de luiken dicht en het houtvuur

aan. Rook dwarrelt uit de schoorstenen.

La solitude van de kleine dorpen.

Overbuurvrouw Madeleine, opgegroeid

in Parijs en beland in een klein wijndorp

in de zuidelijke Bourgogne noemde het

vaak le pays perdu. De streek waar het

vakwerk plaatsmaakt voor natuurstenen

huisjes met Romeinse dakpannen.

Calme! Zeker in de winter, wanneer de

temperaturen niet boven nul komen en

er totaal niets is. Ja, er zijn spekgladde

weggetjes. Pas de bruit! Ook niet om

klokslag 12, réveillon, de aanvang van

het nieuwe jaar. In plaats van het Hol-

landse vuurwerk bacchanaal is er dan

het grote niets, leegte, rust. Ik kan daar

enorm van genieten. Dat is voor mij la

France profonde, de tijd staat even stil.

Het dorp Mancey. Een fijne plek, waar

mijn sprookjesfiguren als vanzelf opbor-

relden. Je loopt de steile trap af de cave

in en pakt een mooie fles rood van de

nabijgelegen caves de Mancey. Zij heb-

ben een grote outlet met uitstekende

wijnen langs de A6 naar Lyon (afslag

Tournus). Mooi rood uit hun wijngaar-

den. Bijvoorbeeld gemaakt door de fa-

milie Moreau, Huberte is de andere

overbuurvouw.

Eten en Frankrijk zijn voor mij synonie-

men. Mijn radar staat altijd aan 24 op 7,

want er moet geproefd en gekookt wor-

den. Markten afstruinen, bivakkeren in

de grande surface en koken maar in de

avond. Ik heb al menig uurtje in de keu-

ken of achter de zelfgefabriceerde BBQ

gestaan. Eendenborst bakken, vlees

stoven, groentes roosteren, sauzen

maken of jam. De haard aan en met

een vriendin Charolais biefstukken roos-

teren. Brood, salade, zoute Bretonse

boter en een kloek glas rood erbij. Dat

is voor mij een mooie Gallische maaltijd.

Ver weg van de hustle en bustle van

Amsterdam. Daarom houd ik zo van la

France profonde.

Speciaal voor Het eten is klaar mijn re-

cept voor zuurkool met eendenborst en

piment d’espelette, dat ik eens at in een

choucrouterie in Dijon: Choucroute Lan-

daise.

Nodig 4 personen:

1 blik confìt van eend

750 g zuurkool

2 laurierbladeren

1/2 l witte wijn

peperkorrels

zout

piment d’Espelette of pimenton (ge-

rookte paprikapoeder)

gehakte peterselie

500 g aardappels

Bereiding:

Doe de zuurkool in een pan met de wijn,

peperkorrels en laurier. Voeg de witte

wijn toe en breng aan de kook. Laat

zachtjes een uur pruttelen. (Voeg even-

tueel wat vocht toe, zuurkool mag niet

droog koken)

Open het blik eendenconfìt en haal de

bouten eruit. Verwarm de bouten met de

zuurkool de laatste 20 minuten mee.

Schil de aardappels en breng aan de

kook.

Doe een flinke schep eendenvet in een

pan en verhit deze. Laat de piment

d’Espelette of pimenton even mee frui-

ten zodat de paprikasmaak vrijkomt.

Meng dit vet door de gare zuurkool.

Serveer de zuurkool op een schaal met

de eendenbouten en aardappels. Be-

strooi ter garnering met wat gehakte 

peterselie.

hetetenisklaar.com

La France Profonde
(gastcolumn van Gereon de Leeuw)



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

vietiten, scholen, kerken en (para-)medische zorg binnen de wijk. Indien u denkt ook in aanmerking te komen voor opname in de Blaakwijzer

dan kunt u contact opnemen met de redactie, bij voorkeur via e-mail naar redactie@deblaak.nl. Uiteindelijk beslist de redactie over wel of niet

plaatsen en onder welke rubriek.

WIJK-AKTIVITEITEN

stichting wijkblad de blaak secr. : k. havenaar  niers 40 4634819

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

speeltuincommissie                               voorz.   : h. de kort 5900011

werkgroep ouderen club ‘92 secr. : f. vergeer regge 60  5900280

sportvereniging de blaak secr. : m. van den boogaard secretariaat@svdeblaak.nl 4632558

tennisvereniging t.c. de blaak secr. : l. martens secretariaat@tcdeblaak.nl

aanmelden : m. simons lauwers 17 06-53794800

bridgeclub de blaak                               voorz. : n. van woerkom bc.de.blaak@gmail.com 06-22422457

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

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

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

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

toneelvereniging “kabaal” : info@toneelverenigingkabaal.nl

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

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

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

zonnebloem : mevr. peijnenborg      keltenstraat 16 4675895

herensociëteit tilburg secr. : p.j. moerman loenense beek 25 4637632

energiecoöperatie de blaak                   voorz.     : k. de rooij           voorzitterecdeblaak@gmail.com

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

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

buurtpreventie : h. / c. konings / k. dekker aanmelding en informatie:buurtpreventie@tilburg.nl

SCHOLEN EN STUDIE

openbare basisschool “de blaak”,      dir. : j. swinkels grebbe 42 4689466

r.k. basisschool “de borne”, dir. : n. de langen grebbe 40 4675632

studiekeuzecoach brigitte bruens : b. bruens wielingen 5 06-20645330

huiswerkbegeleiding ‘scoren kan je leren’ : s. willekens / a. van den elshout schout backstraat 41 06-39489094

KERKEN

r.k. parochie petrus en paulus   : h. strijards                                     vierwindenlaan 11 4670580

begraafplaats vredehof secr. : j. rijken esperloop33 06-40408627

GEZONDHEIDSZORG

apotheek : mevr. drs .j.c.l van schaik- coehorst beeklaan 107 4674552

prikpost bloedafname : diagnovum beeklaan 107,      elke werkdag van 8.15-9.45 uur   

fysiotherapie, sportfysiotherapie : f.w. böttger beeklaan 109 4674577

manuele lymfedrainage, bekkentherapie : p. van oeveren beeklaan 109 4674577

fysio- en manuele therapie : fysiotherapie ohler beeklaan 145 / meerkensloop 18 4690106

(sport)podotherapie m. vissers : m. vissers beeklaan 105 5904272 

osteopathie van eijck amer 20 4566490

huisarts : a.j. lindhout en b.f.m. de kort beeklaan 107b 4630809

huisarts : h.p. backx beeklaan 107a 4676298

logopedie : v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers beeklaan 122 4679266

tandartspraktijk reijnen : e.j. reijnen beeklaan 143 4632442

mondhygiëniste : a.h.m. ackens-venmans swalm 31 4634344

yoga en zwangerschaps-yoga : y. langenhuijsen dintel 58 4630900 

pedicure de blaak : g.j. weigand dieze 15 06-21382280 

pedicure : marion knoop grevelingen 2 4637344

medisch pedicure voet en teen zorg : blondien lafertin weteringlaan 162                             06- 54741409

psychomotorische / emdr  kinder-therapie praktijk : r. adriaansens     grebbe 38    4689795

diëtistenpraktijk schormans vanmoorsel : l. van moorsel veerse meer 41                    06-57353435

beloved kraamzorg : sharon santegoeds regge 63a 06-43233311

shiatsu (drukpunttherapie)     : maria van der sar      vlettevaart 57     4676554

psychologiepraktijk tilburg : f. van gerwen beeklaan 107a 06-51128758 

DIVERSEN

kindercampus grebbe dir. : m. van baest grebbe 42 06-53830964

beau visage praktijk voor huidverbetering : g. balsters-pijpers vlettevaart 14 5910099

uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten : h. van der vleuten henriette ronnerstraat 19 5920048

woorddienstbegeleider uivaarten en ceremonies : p. ohler www.nabijheidnu.com 06-27962414

AED

Stichting AED Tilburg heeft in 2008 de volgende AED’s geplaatst, op de locaties:

Winkelcentrum Amer Oude Maasje 9 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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