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Voorwoord
Ik weet niet hoe het met u is, maar het weer van de afgelopen weken maakt dat ik ontzettend verlang naar een heerlijke zomer.
Een zomer die niet geremd wordt door Corona. Een zomer waarin we weer samen dingen kunnen doen. Samen met de familie,
samen met vrienden en ook samen in de wijk. Dat evenementen weer door kunnen gaan in de hoop dat de verschillende organisaties de draad weer op pakken. Koningsdag gaat in ieder geval weer door. Dat is al een heel goed begin. KVW is nooit echt
gestopt, maar ook zij gaan weer als vanouds knallen dit jaar. Verderop in het wijkblad kunt u ook lezen dat de wijkraad straatfeesten van harte wil ondersteunen met een bijdrage vanuit ‘Verrijk je wijk”. Sla de handen dus rustig ineen en maak er een
mooie zomer van.
In dit wijkblad vindt u trouwens nog meer activiteiten die weer doorgang kunnen vinden. De fietstochten van de wijkraad gaan
weer van start en ook de KBO organiseert weer meer. Kinderen kunnen met Pasen weer paaseieren gaan zoek. Waar? Dat
lees je verderop in het wijkblad en ook vindt u verderop een verslag van de eerste activiteit die al geweest is: De opening van
het nieuwe sportveld en een bijbehorende carnavalsborrel.
Het enige wat nog roet in het eten kan gooien deze zomer is die vreselijke oorlog in Oekraïne. Laten we hopen dat daar snel
een oplossing wordt gevonden. Hartverwarmend is het om te zien dat Blaakse kinderen zoveel moeite doen om geld in te zamelen voor de eindeloze stroom gevluchte Oekraïners. Ook daarover meer in dit wijkblad. Top gedaan!
Ik wens u een mooi voorjaar!
rene@deblaak.nl
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Adverteren
Ga voor de tarieven en aanmelden
naar www.deblaak.nl onder tabblad
adverteren. Voor vragen kunt u mailen naar advertentie@deblaak.nl of
bellen naar 06-52014347.

Kom bij de Zonnebloem
De afdeling Zorgvlied-De Blaak van
de Zonnebloem organiseert op 13
april een Paaslunch in de Petrus en
Pauluskerk voor mensen met een lichamelijke beperking. Ga je mee of
kom je een handje helpen?

eel als vrijwilliger bereid zijn om even
links of rechts een handje toe te steken.
Welkom!
Bestuur
De Zonnebloem is er al ruim 70 jaar
voor mensen met een fysieke beperking
voor wie dagelijkse zaken niet vanzelfsprekend zijn. Onze vrijwilligers laten
zien dat er véél meer mogelijk is! Met
persoonlijke aandacht, diverse activiteiten, vakanties en betere mobiliteit en
toegankelijkheid. Er kan zoveel meer

De activiteiten van deze afdeling hebben vanwege Covid-19 een tijdje op een
zeer laag pitje gestaan. Elkaar ontmoeten bij een gezellige bijeenkomst was er
nauwelijks bij, al probeerden de vrijwilligers wel regelmatig contact met hun
gasten te houden.

!
!
!
!

Paaslunch
De Paaslunch is een activiteit, waarin
we onze gasten vanaf 11.00 – 14.30 uur
een gezellige middag voorschotelen. Er
is nog plaats om hieraan deel te nemen.
Wij zorgen uiteraard voor de nodige
persoonlijke begeleiding. Heb je een lichamelijke beperking en vind je het leuk
om kennis te maken met nieuwe mensen én een gezellige middag te beleven? Meld je dan aan via Diana
Marijnissen, tel. 06 203 762 65. Je bent
van harte welkom! Dat geldt ook voor
mensen die wel eens willen kennismaken met de Zonnebloem en die eventu-

dan je denkt!
Om onze activiteiten in Zorgvlied en De
Blaak ook in de nabije toekomst te kunnen garanderen, zijn we dringend op
zoek naar personen die een rol in het
bestuur op zich willen nemen. Gegarandeerd geen vele uren werk, maar wel
een taak die veel voldoening biedt.
Neem contact op met Jaap van Loon,
voorzitter van de regio Tilburg, als je wel
eens wat meer hierover wilt weten: tel.
06 502 42 115.

!
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Koningsdag in de Blaak 2022 gaat door
Met veel plezier laten we jullie weten
dat Koningsdag 2022 in de Blaak
doorgaat.

Alvast een kleedje reserveren voor
de rommelmarkt? Koop je ticket voor
1 euro bij Primera.

Dus save the date! Hopelijk komen
velen kijken en meedoen op deze
feestelijke dag.

Wanneer:
27 april
Hoe laat:
11.00 – 17.00 uur
Waar:
Restaurant Hofstede de Blaak is het
centrale middelpunt. De rest van de activiteiten zal plaatsvinden in de omliggende speeltuin en grasvelden.

Hou de sociale media (Facebook, Instagram en Twitter), de informatieschermen in het winkelcentrum en de flyers in
de gaten voor het volledige programma.
Dit maken we zo snel mogelijk bekend!

Groeten namens nieuwe Koningsdag in
de Blaak team,
Marie-Claire, Anika, Nino en Paul

Herensociëteit Tilburg zoekt nieuwe leden
De Herensociëteit Tilburg bestaat uit 18
leden. Omdat vorig jaar verschillende
leden zijn weggevallen, zijn wij op zoek
naar jong bloed, waarbij wij streven
naar een ledental van 25 of meer.

Diverse excursies per jaar en jaarlijks
een diner, samen met partners.

Wat bieden wij u:
Elke donderdag van 13.30 – 16:30 uur
in een ‘eigen’ ruimte bij Hofstede de
Blaak: Biljarten, Bridgen, Darten, Hoogjassen en lekker kletsen aan de stamtafel.

Heeft u interesse? Neem dan contact
met ons op!
Bel secretaris Piet Jan Moerman:
013-4637632 / 06 81544745
of mail naar
pietjanmoerman@hotmail.com

In november hebben wij na ons jaarlijks
overleg, een Heerenmaal.

komt u vrijblijvend eens kennismaken
op donderdagmiddag
Wij streven naar het bevorderen van de
sociale contacten tussen de leden
onderling en met derden

De Blaak
%26&+5$1'
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PASFOTOSERVICE

PASF0T0'S
4 STUKS
VOOR

9,95
Primera De Blaak
Amer 7 5032 AZ Tilburg 013- 468 94 33
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Paaseieren zoeken in de Blaak
Na drie jaar kunnen de kinderen eindelijk weer paaseieren zoeken in de Blaak.
Vanwege Corona heeft dat helaas twee
keer niet plaats kunnen vinden. Ontzettend jammer, want dit was voor veel kinderen ieder jaar een hele leuke
activiteit. Maar dit jaar kan en mag het
weer.
De paaseieren zijn daarom alweer be-

steld, namens de Wijkraad. De prijzen
voor de kinderen die een gouden ei vinden, zijn al bijna geregeld. De Snitz, de
DA drogist en Primera de Blaak hebben
al prijzen ter beschikking gesteld. Bakkerij Kriellaars trakteert ook dit jaar weer
alle kinderen op een lekkernij die dag.
Kortom we zijn nog druk bezig met de
verdere organisatie. Maar je kunt je al
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wel inschrijven. Ben je erbij, tweede
Paasdag 18 april om 15 uur, schrijf je
dan snel in via deze link:
https://forms.gle/sMBRiC58AFHvWFFXA

Of scan de QR-code.

GEMEENTENIEUWS
Natuurinclusief bouwen
Bij duurzaamheid denken we vaak aan het verminderen van afval of het besparen van energie. Een onderwerp dat misschien
niet direct bij je opkomt is natuurinclusief (ver)bouwen. Toch
is natuurinclusief bouwen een belangrijke voorwaarde voor
het behoud van verschillende diersoorten in onze stedelijke
omgeving.
Waarom natuurinclusief bouwen?
Bij het (ver)bouwen van huizen is op dit moment nog te weinig
ĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĚŝĞƌƐŽŽƌƚĞŶĚŝĞĂĬĂŶŬĞůŝũŬǌŝũŶǀĂŶŽŶǌĞďĞďŽƵǁŝŶŐ͘ĞŶŬĂĂŶŐŝĞƌǌǁĂůƵǁĞŶ͕ǀůĞĞƌŵƵŝǌĞŶĞŶŚƵŝƐŵƵƐƐĞŶ͘
ĞǌĞƐŽŽƌƚĞŶŚĞďďĞŶŝŶƐƉŽƵǁŵƵƌĞŶ͕ƐƉůĞƚĞŶ͕ŬŝĞƌĞŶŽĨŽŶĚĞƌ
ĚĂŬƉĂŶŶĞŶŚƵŶǀŽŽƌƚƉůĂŶƟŶŐƐƉůĂĂƚƐĞŶŽĨǌĞŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĞƌ͘
ŝũŚĞƚŶĞŵĞŶǀĂŶĞŶĞƌŐŝĞďĞƐƉĂƌĞŶĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ͕ǌŽĂůƐ
ŶĂͲŝƐŽůĂƟĞĞŶŚĞƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶǀĂŶĚĂŬĞŶǁĂĂƌďŝũƐƉůĞƚĞŶĞŶ
ŬŝĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞĚŝĐŚƚ͕ŬƵŶŶĞŶŽŶďĞĚŽĞůĚǀĞƌďůŝũĨƉůĂĂƚƐĞŶǁŽƌĚĞŶǁĞŐŐĞŚĂĂůĚ͘ĂƚŝƐǌŽŶĚĞ͕ǁĂŶƚǁĞǁŝůůĞŶĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ
ŝŶŽŶǌĞƐƚĞĚĞůŝũŬĞŽŵŐĞǀŝŶŐũƵŝƐƚǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶǌŝũŶĚĞǌĞ
ĚŝĞƌĞŶĞƌŐŶƵƫŐ͘ŽǌŝũŶŐŝĞƌǌǁĂůƵǁĞŶĞŶǀůĞĞƌŵƵŝǌĞŶƵŝƚͲ
ƐƚĞŬĞŶĚĞŝŶƐĞĐƚĞŶǀĂŶŐĞƌƐ͘ĞǀĂŶŐĞŶŚŽŶĚĞƌĚĞŶŵƵŐŐĞŶƉĞƌ
ĚĂŐ͘ĂĂƌŽŵŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚĞƌĂĂŶĚĂĐŚƚŝƐǀŽŽƌŶĂƚƵƵƌŝŶĐůƵƐŝĞĨďŽƵǁĞŶ͘ĂƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚǁĞďŝũďŽƵǁĞŶ͕ǀĞƌďŽƵǁĞŶ͕
ƌĞŶŽǀĂƟĞŽĨŶĂͲŝƐŽůĞƌĞŶǀĂŶǁŽŶŝŶŐĞŶĚĞŶĂƚƵƵƌŝŶƚĞŐƌĞƌĞŶ
ŝŶĚĞďŽƵǁ͘ŽŬƵŶũĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶŶĞƐƚŬĂƐƚŝŶďŽƵǁĞŶŽĨ
ophangen.
<ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉǁǁǁ͘ďŽƵǁŶĂƚƵƵƌŝŶĐůƵƐŝĞĨ͘Ŷů͘

Regenwater opvangen
KŶƐŬůŝŵĂĂƚǀĞƌĂŶĚĞƌƚĞŶĚĂƚŝƐ
ƚĞŵĞƌŬĞŶ͘^ƚĞĞĚƐǀĂŬĞƌŚĞďďĞŶ
ǁĞƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚŚŝƩĞ͕ůĂŶŐĚƵƌŝge droogte en extreme hoosďƵŝĞŶ͘ĞǌĞŚŽŽƐďƵŝĞŶŬƵŶŶĞŶ
ŇŝŶŬǁĂƚǁĂƚĞƌŽǀĞƌůĂƐƚǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶŵĞƚďŽƌƌĞůĞŶĚĞƚŽŝůĞƩĞŶ͕
ŽŶĚĞƌŐĞůŽƉĞŶƐƚƌĂƚĞŶĞŶŬĞůĚĞƌƐ
ĂůƐŐĞǀŽůŐ͘,ĞƚǁŽƌĚƚƐƚĞĞĚƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽŵƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌǀĂƐƚƚĞ
ŚŽƵĚĞŶŽƉĚĞƉůĞŬǁĂĂƌŚĞƚǀĂůƚ͕
ŶĂŵĞůŝũŬŝŶĚĞďŽĚĞŵ͘,ŝĞƌĚŽŽƌ
stroomt het water niet onnodig
ŶĂĂƌĚĞƌŝŽŽůƉƵƚ͘
ůƐŐĞŵĞĞŶƚĞŶĞŵĞŶǁŝũŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŽŵĚĞŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ
anders in te richten. Op steeds
ŵĞĞƌƉůĞŬŬĞŶǁŽƌĚĞŶƐƚĞŶĞŶ
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌďŽŵĞŶĞŶƉůĂŶƚĞŶǌŽĚĂƚŚĞƚƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌŝŶĚĞďŽĚĞŵŬĂŶǌĂŬŬĞŶ͘
KŶĚĂŶŬƐĂůůĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŝŶĚĞ
ŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞŝƐŽŽŬĚĞŚƵůƉ
ǀĂŶƚƵŝŶďĞǌŝƩĞƌƐŶŽĚŝŐ͘

/ŶũŽƵǁƚƵŝŶŬƵŶũĞĚƌŽŽŐƚĞ͕
ŚŝƩĞĞŶǁĂƚĞƌŽǀĞƌůĂƐƚƚĞŐĞŶŐĂĂŶĚŽŽƌǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƚĞŐĞůƐ
te vervangen door groen. De
ďĞƉůĂŶƟŶŐŚŽƵĚƚŚĞƚƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ
ůĂŶŐĞƌǀĂƐƚ͘ŝũĞǆƚƌĞŵĞƌĞŐĞŶǀĂůŬĂŶŚĞƚǁĂƚĞƌŝŶĚĞďŽĚĞŵ
ǁĞŐǌĂŬŬĞŶĞŶǌŽǁŽƌĚƚŚĞƚƌŝŽŽů
ŵŝŶĚĞƌďĞůĂƐƚ͘DĞƚŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶ
ǀĂŶĞĞŶƌĞŐĞŶƚŽŶǀĂŶŐũĞǌĞůĨ
ƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌŽƉ͘ĂŶŚĞďũĞĂůƟũĚ
een voorraad water voor je tuinĞŶŬĂŵĞƌƉůĂŶƚĞŶĂůƐŚĞƚĞǀĞŶ
ŶŝĞƚƌĞŐĞŶƚ͘WůĂĂƚƐĚĞƚŽŶǁĞůŝŶ
ĚĞƐĐŚĂĚƵǁ͕ǌŽďůŝũŌŚĞƚǁĂƚĞƌ
ŚĞůĚĞƌĞŶĨƌŝƐ͘ŶŵĞƚĞĞŶĚĞŬƐĞů
ŽƉĚĞƚŽŶǀŽŽƌŬŽŵũĞŽǀĞƌůĂƐƚ
ǀĂŶŵƵŐŐĞŶ͘:ĞŬƵŶƚŽŽŬĞĞŶ
ƌĞŐĞŶƉŝũƉůŽƐŬŽƉƉĞůĞŶǌŽĚĂƚŚĞƚ
ǁĂƚĞƌƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐŶĂĂƌĚĞƚƵŝŶ
ŐĂĂƚŽĨŬŝĞǌĞŶǀŽŽƌǁĂƚĞƌĚŽŽƌůĂƚĞŶĚĞďĞƐƚƌĂƟŶŐŽƉĚĞŝŶƌŝƚ͘
<ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉ
ǁǁǁ͘ĚƵƵƌǌĂŵĞƌƟůďƵƌŐ͘Ŷů͘

Foto: Jimke Jolink

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

sŽůŐΛŐĞŵĞĞŶƚĞƟůďƵƌŐ

Inzamelen voor Oekraïne (1)
Veel mensen zijn in de ban van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het nieuws wordt beheerst door schrijnende beelden uit
Oekraïne en inmiddels zijn de gevolgen ook merkbaar in onze samenleving.
Het geeft ons een gevoel van machteloosheid. Klein en groot proberen zich in te zetten om toch iets te kunnen betekenen. De
landelijke actie voor giro 555 heeft een prachtig bedrag opgeleverd. Een klein deel daarvan werd, mede dankzij de bewoners
van de Blaak, ingezameld door Rein, Joris en Ruben. Zij kregen het idee om statiegeld flessen in te zamelen om zo toch een
klein steentje bij te kunnen dragen.
Zij zijn vol goede moed op pad gegaan in de wijk en hebben twee middagen besteed aan het ophalen van lege flessen. Dat leverde hen leuke kennismakingen en gesprekjes aan de deuren op, maar bovenal een mooie bijdrage voor giro 555. Hun ouders
hebben de inleg verdubbeld, wat ertoe heeft geleid, dat ze een bedrag van 162,80 euro hebben kunnen overmaken.
Namens de jongens hartelijk dank voor jullie lege flessen. Alle beetjes helpen!
v.l.n.r. staan Ruben, Joris en Rein
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Sportvereniging “de Blaak”
Onze sporten
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

maandag

18.45 - 19.30 uur
20.30 - 21.30 uur

bootcamp
yoga (in OBS de Blaak)

Marika Verhaegen
Sylvia Baggen

woensdag

19.00 - 19.45 uur
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
Thijs 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.
Mail daarvoor naar secretariaat@svdeblaak.nl

Van onze jeugdtrainer
Badminton is een sport waarbij meer
komt kijken dan alleen rustig naar elkaar over-slaan, zoals op de camping.
Het is zelfs zo, dat badminton de snelste racketsport ter wereld is!

Het vergt snelheid, behendigheid,
kracht, inzicht en techniek, maar bovenal veel plezier. Er is niks zo leuk als
samen met je vrienden op het veld te
staan. Al is het ‘enkelen’ (1 tegen 1) of
‘dubbelen’ (2 tegen 2); uiteindelijk gaat
het om samen sporten en plezier hebben. Bij ons op de club staat plezier
voorop. Het is erg belangrijk om te leren
en oefenen in een omgeving waarbij dit
ook op een leuke manier gaat.
De afgelopen 17 jaar beoefen ik deze
mooie sport al. De laatste 8 jaar ben ik
ook trainer bij de club waar ik ooit
begon. Met veel toewijding geef ik les
en ik vind het mooi om te zien als kinderen en volwassenen steeds weer beter
worden en veel plezier hebben.
Dus wil je een keer kijken of deze sport
ook bij jou past? Wees niet bang en
kom gezellig een keer langs om te kijken. Wil je al meteen een proefles mee

doen; dat kan natuurlijk ook. Vraag op
donderdagavond naar mij en ik kan jullie verder helpen. Op donderdagavond
van 19:00 tot 20:00 krijgt de jeugd tot 18
jaar training. De volwassenen spelen
van 19:00 tot 20:30.
Tot dan!
Thijs van der Heijden.
Bootcamp op maandagavond van
start, neem een proefles!
De coronamaatregelen zijn versoepeld
en er mag weer gesport worden. Goed
nieuws voor alle sporttrainingen van
Sportvereniging de Blaak, waaronder
naast de bestaande groep Bootcamp op
woensdagavond, nu een nieuwe groep:
Bootcamp op maandagavond.
Van 18.45 tot 19.30 uur wordt er lekker
actief gesport in de buitenlucht, in de

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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omgeving van de sporthal. Weer of
geen weer, binnen een paar minuten
heb je het al heerlijk warm van de oefeningen en maak je je hoofd leeg na een
drukke dag.

Nog meer nieuws
Bestuurslid Marieke van Damme werd
op 22 februari moeder. Vroeg in de
ochtend werd dochter Sophie geboren.
Moeder en dochter maken het goed.
Een ander bestuurslid heeft moeder en
dochter al gesignaleerd tijdens een
wandeling in de Blaak. Natuurlijk hierbij
de felicitaties voor moeder en vader.
Als dit blad bij u in de bus ligt brengt
een delegatie van het bestuur een bezoek aan het kersverse ouderpaar
waarbij natuurlijk dochter Sophie bewonderd zal worden.

Bootcamp is een actieve workout en
vindt buiten plaats. Het is voor zowel
mannen als vrouwen geschikt. Je doet
cardio-oefeningen die goed zijn voor je
conditie, en oefeningen die vooral gericht zijn op het versterken van je spieren. Armen, benen, buik, billen, rug,
alles komt aan bod. Vaak doe je de
oefeningen in een circuit, waarbij je bijvoorbeeld vier of vijf verschillende oefeningen na elkaar uitvoert. Lekker
afwisselend dus, en de muziek die aanstaat zorgt voor een goede motivatie.
Coach op maandagavond is Jeffrey
Derks. Hij doet de oefeningen voor,
moedigt aan en zorgt dat je de bewegingen goed uitvoert. Voor optimaal effect
en natuurlijk om blessures te voorkomen. De materialen die gebruikt worden
tijdens de training zijn simpel in gebruik.
En de zwaarte van de oefeningen is
goed aan te passen aan ieders eigen
niveau.

Van het bestuur
Als dit wijkblad bij U op de mat valt
zijn we al weer enkele weken uit de
lockdown en wordt er gelukkig weer
volop gesport. Voor mensen die hun
conditie weer willen opkrikken is er
nog plaats bij diverse sporten. Yoga
wordt nu gegeven in een zaaltje van
de OBS de Blaak en ook hier is nog
plaats voor nieuwe leden.
Volgen jullie ons al op Social
Media?
Internet: www.svdeblaak.nl
facebook:
https://www.facebook.com/sportvereniging.deblaak
instagram: sportvereniging 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
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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Tijs Hofmans
van wijkraad De Blaak aan het woord

bijvoorbeeld een mooie actie zijn die
buurtbewoners voor Oekraïne hebben
opgezet, of leuke foto's van een evenement.

Zelfs als u, net zoals wij dat thuis doen,
uw boodschappen lekker handig thuis
laat bezorgen door Albert Heijn of die
hippe Picnic-wagentjes, komt u hopelijk
nog wel eens in het winkelcentrum in de
buurt. Als gemakzuchtige millennial kies
ik er graag voor de wekelijkse boodschappen thuis op de stoep afgeleverd
te krijgen. Helaas ben ik ook zo gemakzuchtig dat ik regelmatig een fout maak
in de bestelling en alsnog voor een
potje pesto naar de Jumbo moet.
En gelukkig maar. Ons winkelcentrum
voelt toch als het hart van de wijk. Ik
kom er dan ook altijd graag, zelfs al is
het maar voor dat ene potje pesto. Dat
is ook de reden dat de wijkraad daar nu
twee informatieschermen heeft opgehangen. Hopelijk heeft u ze er al gezien.
Op die televisies tonen we nieuws en
actuele berichten uit de wijk. Dat kan

En natuurlijk kondigen we er ook evenementen op aan die er nog aan komen;
een excursie naar de Beekse Bergen
voor senioren, of de inmiddels traditionele paaseierenzoektocht voor kinderen. Ook bij de wijkraad merken we op
dat er weer volop gepland en georganiseerd kan worden. We zien steeds
meer evenementen terug, en willen u
ook graag wijzen op de mogelijk om
daarvoor subsidie aan te vragen. Via
het programma Verrijk Je Wijk van de
gemeente Tilburg hoeft het helemaal
niet duur te zijn een buurtbarbecue of
een straatfeest te organiseren (lekker
juist nu in de lente!). Informatie kunt u
vinden op www.wijkraaddeblaak.nl/verrijk-je-wijk. Daar kunt u ook meteen een
aanvraag indienen.

waar we steeds meer volgers zien
verschjinen. Het is fijn om te zien dat
steeds meer mensen zich bezig willen
houden met wat er in de wijk speelt. En
nu maar hopen dat dat binnenkort niet
alleen meer achter het scherm hoeft,
maar ook tijdens die buurtborrel. Alvast
proost!

U merkt dan waarschijnlijk ook dat we
een nieuwe website hebben. Toegegeven, de vorige keer kon u dat op deze
plek ook al lezen, maar zoals met veel
dingen in het leven bleek het bouwen
van een nieuwe site toch wat meer voeten in aarde te hebben dan we oorspronkelijk hadden gedacht. U vindt op
de website actuele informatie over wat
de wijkraad doet, maar ook wat er
speelt in de wijk. Dat doen we in toenemende mate ook meer op sociale media
zoals Facebook, Instagram en Twitter,

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

Volg ons:

Onterving kinderen
Sandra Esselink
Iedere notaris krijgt wel eens de vraag
of het mogelijk is om een kind te onterven. Het antwoord is niet zo eenvoudig.
Eigenlijk is het antwoord 'ja en nee'.
In principe is het mogelijk om een testament te maken, waarbij een kind wordt
onterfd. Dat is ook een geldig testament.
In Nederland heeft echter ieder kind
recht op een legitieme portie. Dat is een
minimaal gedeelte waarop je als onterfd
kind aanspraak kunt maken. Het is een
soort schadevergoeding in geld. Als een
kind een beroep doet op zijn legitieme
portie wordt hij geen erfgenaam. Hij
wordt slechts schuldeiser. De legitieme
portie is de helft van het 'normale erfdeel' dat een kind zou hebben gekregen
indien er geen testament gemaakt zou
zijn. Als bijvoorbeeld een alleenstaande
moeder met vier kinderen overlijdt, is de
legitieme portie per kind de helft van
een/vierde, dus een/achtste van de
waarde van de nalatenschap.
Als een onterfd kind een beroep wil
doen op zijn legitieme portie, moet hij
dat doen binnen vijf jaar na het overlij-

den. Hij moet zelf actie ondernemen.
Niemand is verplicht hem hierop te wijzen.
Het is echter wel toegestaan om als erfgenaam een legitimaris te wijzen op dit
recht. Dit kun je bijvoorbeeld doen wanneer je als erfgenaam niet in een onzekere periode van vijf jaar terecht wilt
komen. In dat geval zou je de legitimaris
een (redelijke) termijn kunnen stellen
waarbinnen een beroep op de legitieme
portie gedaan kan worden.
De legitieme portie is opeisbaar zes
maanden na het overlijden. Dit kan
slechts anders zijn als de overledene
een partner heeft, waarmee hij getrouwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of een
samenlevingscontract. In dat geval
geeft de wet de mogelijkheid om bij testament te bepalen dat de legitieme portie pas opeisbaar is als beide partners
zijn overleden.

tieme portie bij de nalatenschap opgeteld worden.
Wilt u meer weten over het onterven
van een kind of een andere erfgenaam
dan kunt u contact met ons opnemen
via 013-532 11 55 of info@notaristilburg.nl. Natuurlijk kunnen wij u ook verder helpen met andere erfrechtelijke
vragen.

Het heeft overigens geen zin om te
schenken aan de overige kinderen om
op die manier de legitieme portie te verkleinen. Alle schenkingen aan kinderen
moeten voor de berekening van de legi-

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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Carnaval 2022 en officiële opening van het sportveld

Op 25 februari was het dan eindelijk
zover. De maatregelen werden versoepeld en evenementen konden
weer georganiseerd worden. Een van
die evenementen was de inmiddels
twee keer verplaatste opening van
het nieuwe sportveld, voorheen het
teren veldje. Het veldje, wat nog altijd
het teren veldje wordt genoemd, ondanks dat er nu kunstgras ligt, wordt
al veel gebruikt door de kinderen in
de wijk. Maar een officiële opening
moest nog wel plaatsvinden.
En deze opening konden we meteen
prima combineren met een gezellige
carnavalsborrel. Op zaterdag 26 februari stonden daarom flink wat wijkbewoners op het sportveldje samen met
Kingo en Chip om het veld feestelijk te
openen. Na de opening werd er gezellig
gespeeld op het sportveld en de ouders
en andere wijkbewoners dronken ondertussen gezellig een borreltje bij het tennispaviljoen naast het sportveld.

300 deelnemers een officiële vergunning nodig hebt (die enkele weken eerder aangevraagd en betaald had
moeten worden). Vandaar dat we gedurende de laatste week de inschrijvingen
helaas stop hebben moeten zetten toen
we de 300 inschrijvingen naderden.

Fantastisch om te zien dat er zoveel
animo was voor dit feest. In de voorbereiding naar het evenement was het nog
even spannend of we niet met te veel
mensen zouden zijn, omdat je vanaf

Het feest was zeer geslaagd. Dit was
mede dankzij dj Steven, die heeft gezorgd voor de geluidsinstallatie. Ook de
schminkers hebben het voor veel kinderen extra feestelijk gemaakt. Om kloks-

lag 3 uur stonden er namelijk al kinderen aan de poort met de vraag of de
schminker er al was. Heel fijn dat er een
aantal vrouwen de tijd namen om deze
kinderen mooi te schminken.
De tennisvereniging heeft tijdens de
borrel gezorgd voor een bar, waar dit
jaar gelukkig wel voldoende koud bier
was (dit was twee jaar geleden iets anders...) en ook hebben zij een mooie
tennispartij geregeld waarnaar gekeken
kon worden. Tot slot trakteerde de wijkraad op een borreltje en nootje voor de
volwassenen, ranja, chips en snoep
voor de kinderen en een frietje bij de
frietkar.
Het was een zeer geslaagde dag. Bedankt aan iedereen die hieraan heeft
bijgedragen. Volgend jaar gaan we weer
een mooi carnavalsfeest organiseren.
Zet dus alvast de carnavalszaterdag in
de agenda. Dan gaan we zeker weer
carnavallen in de Blaak!
Alaaf,
Jolanda van Iersel en
Angela Driessen
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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg
tel:013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

Het Beweegteam van De Borne: v.l.n.r. meneer Kjeld, juf Fenna en meneer Bas.

Het Beweegteam van De Borne
Juf Fenna is al enige tijd ‘onze’ combinatiefunctionaris (lees gymjuf😉) vanuit
het beweegteam van Sportbedrijf Tilburg en zij verzorgt alles rondom sport
op basisschool De Borne. Vanaf dit
schooljaar zijn meneer Kjeld en meneer
Bas ook lid van ons beweegteam en
geven zij samen met juf Fenna al onze
leerlingen tweemaal per week gymles
in sporthal De Blaak. Hierdoor hebben
onze leerkrachten tijdens de gymlessen
tijd om zich op andere zaken te richten.
Naast de gymlessen regelt ons beweegteam nog veel meer rondom sport. Zo
organiseren zij voor unit 2 t/m 4 één pe-

Calandhof 4
5025 DP Tilburg

riode per jaar naschoolse sport, maar
ook de Koningsspelen, het sportprogramma van het kamp unit 4, de wandel4daagse in Goirle, de
sportvakantietoernooien van de Gemeente Tilburg, Try-out sports en sportstimulering in de wijk staan op hun
to-do-lijst. Daarnaast nodigen zij sportverenigingen uit om kinderen tijdens de
gymlessen kennis te laten maken met
andere sporten én regelen zij de
schaatsclinics voor kinderen van unit 3.

Tilburg dit schooljaar het Beweegrapport geïntroduceerd. Vanuit een sportief
LeerlingVolgSysteem wordt door de
gymdocenten voor iedere leerling een
positief geformuleerd beweegrapport
gemaakt. Dit rapport wordt opgenomen
in MijnRapporfolio en kan tijdens het
portfoliogesprek met ouders besproken
worden.
Juf Fenna kunt u volgen op de socials
via Facebook en Instagram.

Beweegrapport
Om een goed beeld te krijgen hoe een
leerling zich op het gebied van sport en
bewegen ontwikkelt, heeft Sportbedrijf

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl
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Wordt uw kind in het schooljaar 2022 2023 4 jaar?
Medio maart hebben wij ouders van kinderen die in het schooljaar 2022-2023
vier jaar worden en in De Blaak wonen,
uitgenodigd voor onze open dag op
dinsdag 29 maart. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn geweest om onze open
dag te bezoeken, dan kunt u contact
met ons opnemen om een afspraak te
plannen voor een persoonlijk gesprek
en rondleiding.

Onderwijs op De Borne
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.

Tel. 013 - 4675632
mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl
of kijk op onze website www.basisschooldeborne.nl

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u meer informatie over De Borne en
betekenisvol onderwijs? Ga direct naar
de startpagina op onze website door de
QR-code te scannen. Of neem contact
op met Norman de Langen (directeur)
en maak een afspraak voor een kennismaking en rondleiding door onze
school.

U zoekt een
vakkundige

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

ELEKTRICIEN
in De Blaak?

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

Neem dan eens contact op met Dennis van Gils.
Hij kan u electrotechnisch optimaal adviseren over o.a.
uw verbouwing, een verlichtingsplan, tuinverlichting of
bijvoorbeeld de installatie van een nieuwe meterkast…

Duidelijk
k verhaal
verhaal

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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"Overleden op 77-jarige leeftijd…… "
A. van der Leun
voorzitter begraafplaats Vredehof
Daarvan zeggen we tegenwoordig dat
dat niet erg oud is. Dat maakt het nog
schraler dat mijn eigen vader op 70 jarige leeftijd overleed, maar dat terzijde.
77 Jaren oud is niet erg oud en het is
twee weken geleden toch gebeurd: de
Europese vrede is 77 jaren na de afloop
van de 2e Wereldoorlog ook gestorven.
Voor het gemak tellen we dan even de
conflicten op de Balkan in de jaren 90
van de vorige eeuw niet mee. We waren
met zijn allen geschokt dat het ene land,
Rusland, zomaar het andere land, Oekraïne, binnenviel. Een burenruzie die
uit de klauwen is gelopen, omdat de

ene buurman het er mee oneens is hoe
de andere buurman zijn eigen tuintje op
zijn manier inrichtte. Europese Vrede
overleden, en inmiddels ter aarde besteld in Marioepol en andere Oekraïense dorpen en steden.
Deze oorlog die nu een paar weken
duurt, heeft al aan duizenden mensen
het leven gekost. Burgers, maar ook
soldaten. Gelet op de chaos die lijkt te
heersen, zullen deze lichamen wellicht
ergens tijdelijk begraven worden. Jaja,
ook nu zal er wel weer een einde aan
de oorlog komen, kan weken, maanden
en wellicht een jaar duren, maar uitein-

delijk zal er een wapenstilstand gaan
komen. Waardoor er fysiek en mentaal
de ruimte komt om de lichamen (beter)
te begraven. De dode burgers komen
meestal op 'hun ' begraafplaats te liggen, in het dorp of de stad waar ze
woonden met hun geliefden.
De gedode militairen zullen wellicht
komen te rusten op een militaire begraafplaats, of Ereveld, zoals wij die ook
in Nederland kennen. Over heel Nederland verspreid zijn er gauw honderd,
soms met een enkel graf, soms met
honderden omgekomen.

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

Afspraak maken?
? Eerst
E
even bellen
n!

o
omputer
rs

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

Scoor een boek
De groepen 5 van onze school doen
mee aan de leesactie Scoor een Boek!.
Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én
gezinnen. Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot belang.
Maar hoe wakker je hun enthousiasme
voor lezen aan? Daar draait het om tijdens Scoor een Boek!, waarin lezen en
voetbal een gouden combinatie vormen.

Scoor een Boek! verbindt lezen en sport
door profvoetballers in te zetten als rolmodellen.
De Aftrap vond een tijdje terug plaats.
Kingo, de mascotte van onze eigen
stoere kerels van Willem II, kwam langs
om het startsein te geven. Nu is het aan
de kinderen van de groepen 5 om lekker veel te gaan lezen en daar zijn ze
erg goed mee bezig!

Overblijven
Wie wil ons overblijfteam komen versterken?
Mocht je door het thuiswerken wat flexibeler 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 vrijwilligersvergoeding uit. Je zou ons en het team
hier enorm mee helpen! Aanmelden?
Dit kan via claudia.graafmans@opmaatgroep.com
Bibliotheek op school
Onze schoolbibliotheek krijgt al steeds
meer vorm: de leeshoek wordt steeds
meer gebruikt en de collectie wordt
steeds uitgebreider en niet alleen met
leesboeken, er zijn ook heel veel informatieve boeken te vinden over van alles
en nog wat. De bieb is nu op twee
dagen in de week open en met hulp van

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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enthousiaste ouders die ons komen helpen is er voor ieder wat wils.
En als je leeshonger op school nog niet
voldoende wordt gestild, kun je ook lid
worden van de bieb. Met een jeugdabonnement leen je niet alleen onbeperkt gratis jeugdboeken in de
bibliotheek in de buurt, maar lees je ook
e-books en luister je luisterboeken in de
onlinebibliotheek!
Jonge kinderen kunnen thuis voorleesfilmpjes bekijken (Bereslim, de Voorleeshoek). Oudere kinderen kunnen
boeken lezen en luisteren tegelijk met
Yoleo en betrouwbare informatie voor
spreekbeurten vinden op www.jeugdbibliotheek.nl, dus word snel lid…als je
het nog niet bent!

worden. Uit boeken leren kinderen meer
moeilijke woorden dan uit gesprekken.
Daardoor krijgen ze een betere woordenschat. Dat is ook voor oudere kinderen heel belangrijk! Onrustige kinderen
worden vaak rustiger van voorlezen.
Het maakt niet uit of je in het Nederlands voorleest of in je eigen taal.

In de klassen, maar zeker ook thuis,
merken we de kracht van het voorlezen.
Kinderen die al worden voorgelezen als
ze nog jong zijn, kunnen op school makkelijker leren lezen en ze begrijpen taal
beter. Ook begrijpen ze teksten beter en
hebben ze meer verbeelding. Ongemerkt leren kinderen hoe een zin in elkaar zit, of hoe klanken uitgesproken
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Er is een ook duidelijke koppeling tussen lezen (geletterdheid) en digitale geletterdheid. Als je niet goed kunt lezen,
kun je ook informatie op internet niet
goed begrijpen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen herkennen of informatie betrouwbaar is. Ook jonge
kinderen kennen de social media al,
maar ze weten niet altijd hoe ze daar
veilig mee om moeten gaan.
In de komende jaren gaan we aan de
slag om kinderen te leren hoe je informatie moet zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken. En we leren ze
bewust, kritisch en actief om te gaan
met (social) media.
We zijn dan ook erg trots op de weg die
we samen zijn ingeslagen!
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 mailen naar janneke.swinkels@opmaatgroep.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!

Digitale informatie schermen
winkelcentrum
Eindelijk…. ze hangen er. Het is u inmiddels ook al wel opgevallen dat in het
winkelcentrum sinds kort beeldschermen hangen. Een al lang gekoesterde
wens van niet alleen de EC is in vervulling gegaan. Sneller en gemakkelijker
informatie doorgeven aan iedereen in
de wijk is nu mogelijk. Leden van de EC
ontvangen al via onze nieuwsbrief of
door een bezoek aan onze website (EC
de Blaak) informatie over wat de EC
doet. Dankzij deze beeldschermen zijn
onze communicatiemogelijkheden verder verruimd. In principe kan elke nietcommerciële organisatie zijn of haar
informatie c.q. boodschap nu kwijt. Wij
maar ook alle andere organisaties in de
wijk zullen er dankbaar gebruik van

gaan maken. Overigens complimenten
aan de mensen van de wijkraad voor
alle geleverde inspanningen.
Energie Advies voor slechts €25
Nu de energieprijzen de pan uitrijzen en
iedereen naarstig op zoek is naar manieren om het eigen energieverbruik te
reduceren, is het voor veel mensen de
vraag hoe pak ik dit aan? Het verstandigste is om te beginnen met het aanvragen van een energieadvies. Al meer
dan 100 huizenbezitters in onze wijk zijn
u voorgegaan. De gemeente Tilburg stimuleert dit idee met een actie waarbij
vanaf 1 april dit energieadvies voor de
eerste 250 aanvragen wordt verlaagd
tot euro 25. Onze energieadviseurs kunnen u helpen bij het maken van een
plan van aanpak: waar kan ik het beste

mee beginnen en niet onbelangrijk wat
zijn de mogelijke kosten die maatregelen met zich meebrengen en wat levert
het u op. Overigens zijn de subsidiemogelijkheden sinds dit jaar verruimd. Kijk
ook op onze website: zie subsidies en
Duurzamer Tilburg. De gemeente werkt
ook aan een aanvullende regeling voor
isolatie met minder randvoorwaarden:
maar één maatregel hoef je te nemen,
bijvoorbeeld alleen muurisolatie, en niet
twee en op basis van een lening zoals
bij zon op je dak. Deze regeling zal naar
verwachting echter pas eind van 2022,
begin 2023 in werking treden. Om op de
meest voordelige manier van deze regelingen gebruik te maken kan een
energieadviseur u ook hierbij adviseren.

warmtepomp

van der

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl
Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg
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Energiecafé op 30 mei
Energiecafé op herhaling: 30 mei is het
sportcafé beschikbaar voor het eerder
geplande
energiecafé met als thema: wat kan ik
zelf doen aan de gestegen energiekosten?
Bijvoorbeeld het aanschaffen van een
warmtepomp die in combinatie met een
nieuwe of bestaande cv een hybridesysteem vormen waarmee je aanzienlijk
veel gas kunt besparen. De subsidies
hiervoor zijn in dit jaar verhoogd tot
30%.

Aanvang: 20:00 uur
Inloop:
19:30 uur
Locatie: Sportcafé De Blaak
(Grebbe 63)
Mocht u op de hoogte willen blijven van
de activiteiten van de EC houd dan de
informatieborden in de gaten of nog
beter: Meld u aan voor onze nieuwsbrief
via info@energiedeblaak.nl.

Tot slot wil ik iedereen nog aanbevelen
om eens op de website van de klimaatklussers te gaan kijken. Dit is een groep
van vrijwilligers of met eerbied gezegd
krasse knarren die een prachtige website hebben gemaakt klimaatklussers.
Zij komen met goede ideeën en adviezen en gaan ook zelf aan de slag om
huizen te verduurzamen voor mensen
met een smalle beurs in en rond Tilburg.
Echt vakwerk in alle opzichten.
Kees de Rooij en Michel Ruts

Uitnodiging bewonersvergadering op 11 mei
Op 11 mei organiseert de wijkraad zijn jaarlijkse bewonersvergadering. We praten u die avond bij over actuele
ontwikkelingen in de wijk en u kunt die avond in gesprek met de wijkraad over lopende zaken. Tijdens de
bewonersvergadering presenteren we ons algemene en financiële jaarverslag, en komt de gemeente Tilburg spreken over
de belangrijkste onderwerpen.
We horen u al denken: 'Was die bewonersvergadering niet onlangs nog?' Dat klopt, in oktober vorig jaar hielden we een
soortgelijke avond. Normaal gesproken organiseert de wijkraad de vergadering in februari, maar door de coronacrisis bestond 'normaal gesproken' even niet en weken we uit naar oktober. Dat we in 2022 de vergadering in mei organiseren heeft
ook te maken met de maatregelen. In de toekomst lijkt het waarschijnlijker dat die in mei soepel zullen zijn. Zo kunnen we de
bewonersvergadering veilig organiseren voor zoveel mogelijk mensen!
We werken nog aan de definitieve agenda. Die kunt u later vinden op www.wijkraaddeblaak.nl/bewonersvergadering. Houd in
ieder geval de avond vast!
Wanneer:
woensdag 11 mei
Hoe laat:
20.00 - 22.00 (inloop 19.30, en borrelen achter)
Waar:
Hofstede De Blaak
Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor onze planning. Stuur een mail naar bewonersvergadering@wijkraaddeblaak.nl.
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We mogen weer!!!

Dompel jij je met ons onder in de onderwaterwereld van KVW de Blaak?
We maken er graag samen met jullie een spetterende week van.
Wat er allemaal gaat gebeuren, daar diep in de zee, is natuurlijk nog een verrassing.
Noteer 29 augustus tot en met 2 september vast op de kalender en schrijf je in
vanaf 1 april via de website www.kvwdeblaak.nl!!
Wij hopen jullie te zien.
Tot dan!!!
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De wandelaar
Klaas @deblaak.nl
Nee, geen hoogmoed die mij aanzet
tot een krachtmeting met Martinus
Nijhoff. Onze levens overlappen elkaar slechts 24 dagen, te kort voor
een persoonlijke band, maar de titel
van zijn debuutbundel sprak mij wel
aan en leek goed bruikbaar voor het
optekenen van waarnemingen tijdens
mijn wandelingen in en rond de
Blaak.
In editie 253 schreef ik over mijn ervaringen op het Slingepad, die ik ook
wilde gaan delen met de gemeente Tilburg. Dat dit een sneeuwbaleffect zou
hebben, had ik eerlijk gezegd niet verwacht. 50Plus heeft kennelijk invloedrijke leden onder de Wijkblad lezers
want na publicatie van editie 253 op 26
januari werden op 3 februari door die
partij al vragen gesteld aan het college
van B&W. Daarin werd het Wijkblad
zelfs geciteerd. Op 4 februari kwam het
antwoord. Er komt een onderzoek en
een kostenraming, “op basis waarvan
programmering in het meerjarenprogramma kan plaatsvinden”.

verse te spotten.
Als kind was ik al gefascineerd door kikkerdril, kikkervisjes en kleine kikkertjes,
die ik tot groot verdriet van mijn moeder
regelmatig meenam naar huis. Die
moest ik dan steevast linea recta weer
terugbrengen naar de plek “waar ze
thuishoren”. Het heeft me wel geleerd
om de natuur te respecteren en met rust

te laten.
Onderzoeken mag altijd natuurlijk en
één vraag bleef mij bezighouden. Hoe
zou zo’n beestje dat doen? Blijft het
daar dag en nacht zitten wachten tot er
sappige insecten in zijn buurt landen of
gaat het elke dag over een wiebelig
takje vol doornen terug naar het veilige
holletje in de dichtstbijzijnde poel?

In het najaar van 2021 zag ik op de
Oude Rielsebaan een oudere man die
ogenschijnlijk vertwijfeld aan het zoeken
was tussen de braamstruiken. Hulpvaardig vroegen wij of hij iets verloren
was, waarna wij een uitvoerige uiteenzetting kregen over de boomkikkers die
een half jaar eerder waren uitgezet in
het waterwingebied. De bedoeling is dat
ze gaan overwinteren in de poelen en
door de aanwezige braambebossing
voldoende beschermd worden tegen
hapgrage reigers. Hij was ze aan het
tellen en wees er ook een paar aan. Ze
zijn niet groter dan een paar bramen,
gifgroen met een zwarte streep van
neus tot achterpoot en als je niet weet
dat ze er zitten, loop je er zo voorbij.
Sindsdien loop ik “hoofd rechts” langs
deze braamstruiken en wist ik er al di-
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Pasen in zicht
John Claesen
De Paasboom stond, ondanks de al
aangekondigde lente, in onze huiskamer zonder een enkel blaadje. Het was
een opvallende kleine kale tak die ik tijdens mijn strooptocht door het bos heb
gevonden. Jaarlijks, bij ons noemen wij
dit regelmatig, ga ik rond Pasen met de
hond de bossen in. Voor de hond is dit
het hoogtepunt van elk jaar en daar
maakt hij dan ook gretig gebruik van.
We nemen dan ‘s morgens de auto en
rijden linea recta naar het dichtstbijzijnde bos. Bij het zien van de eerste
bomen, bemerk ik bij de hond de herkenning van wat hij vorig jaar nog heeft
gezien. Hij begint te piepen, grommen,
draaien en alles wat hij de afgelopen
maanden niet heeft gedaan. Met uitzondering van het plassen op de achterbank. Ik doe maar net of ik het niet
gezien heb. Bij het openen van de autodeur vliegt de hond als een vogel naar
buiten en elke boom die hij tegenkomt
krijgt een persoonlijke geur van hem
toegediend. Ikzelf probeer mij ondertus-

sen te verlossen van de autoriemen,
want zonder mijn voeten aan de grond
kom ik geen stap verder. Nadat ik me
uiteindelijk verlost heb, is de hond niet
meer met het blote oog te traceren. Ik
roep hem meerdere malen, maar weet
sinds vorig jaar dat dit geen zin heeft.
Hij is namelijk zo doof als een kwartel.
Het enige wat ik kan doen is zo snel
mogelijk een tactiek bedenken om met
zo weinig mogelijk loopacties zoveel
mogelijk bos te doorzoeken. Ik neem
een pad dat het bos doorkruist en hoop
in de zijpaadjes de ellendeling te ontdekken. Af en toe kom ik een wandelaar
tegen die wel een hond gezien heeft,
maar bij verdere navraag alleen een
echte rashond had gezien. Na nog ruim
een uur door het bos gestruind te hebben, komt hij als een razende uit de
bosjes gevlogen. Aan zijn vacht hangt
een enorme wonderbaarlijke kale tak
met kolossale zijtakken. Wist je eigenlijk
dat sommige mensen, zoals ik, nooit
overdrijven maar ze herinneren zich de

blz 25

dingen alleen groot. Ikzelf ben blij en
boos tegelijk. Boos op de hond en blij
met de tak. Mijn hond is zich van geen
kwaad bewust en likt van blijdschap
recht in mijn gezicht. Als je niet van ongewenste intimiteiten houdt, moet je
zeker geen hond nemen. Ik doe de hondenriem om zijn nek en we lopen terug
naar de auto. We hadden nogal wat tijd
verloren en reden vlug en iets te hard
huiswaarts. Maar ja, als je haast hebt zit
alles tegen, want voor me reed een
opaatje met een slakkengangetje en ik
had geen mogelijkheid om hem in te
halen. Achter me reed één of andere idioot die wel over me heen zou willen
walsen. Ik realiseerde me ineens dat
geduld een eigenschap is die we bewonderen in de bestuurder van de auto
voor ons, maar verafschuwen in de bestuurder achter ons.
Thuis aangekomen laat ik vol trots de
tak aan mijn vrouw zien. Zij mompelde
haast onverstaanbaar: “Is dat het?”
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Blaak-fietstochten seizoen 2022 weer van start
kunnen vinden, dan wordt deze eenmalig verzet naar de tweede dinsdag van
die maand.

Informatie is in te winnen bij Wim van
Zijl, tel: 467 46 03, of via e-mail:
wimvanzijl@telfort.nl

Over het al of niet doorgaan van een
tocht kunt u voor de aanvang bellen tussen 9:00 uur en 9:20 uur
tel. 467 46.03. In twijfelgevallen wordt
bij de Hofstede beslist of de tocht doorgaat.

Inzamelen voor
Oekraïne (2)
Op 16 maart heeft onze zoon Gijs (
samen met zijn moeder) geld opgehaald
voor Oekraïne in het winkelcentrum van
de Blaak. In een korte tijd heeft hij €45,bij elkaar gehaald. De ouders verdubbelen het bedrag. Hierbij willen we de
gulle gevers vriendelijk bedanken.

Nu de beperkende coronamaatregelen zijn opgeheven kunnen wij, met
de lente in aantocht, weer starten
met de fietstochten.

Groeten,
De eerste fietstocht was op dinsdag 5
april,, de tweede is op dinsdag 3 mei en
zo vervolgens iedere eerste dinsdag
van de maand t/m dinsdag 4 oktober
2022.

Dirk, Lisette en Gijs

Zoals vanouds wordt telkens om 09:30
uur gestart bij de Hofstede. Thuiskomst
is omstreeks 13:15 uur, het tempo is 15
à 16 km/h, afstand steeds 35 à 40 km
met halverwege de dan welverdiende
koffiepauze (al of niet met appelpunt).
Hoewel de fietstochten een recreatief
karakter dragen, verdient het aanbeveling om vooraf regelmatig gebruik te
maken van de fiets, om zodoende niet
onvoorbereid aan de fietstocht deel te
nemen (40 km fietsen met wat wind valt
dan erg tegen).
Voor de korte drinkpauze(s) wordt aangeraden om een bidon met water mee
te nemen en regenkleding als de weersomstandigheden daartoe aanleiding
geven.
Deelname geschiedt op eigen risico,
d.w.z. onder eigen verantwoordelijkheid
en wettelijke aansprakelijkheid (middels
de eigen AVP-verzekering).
De deelnemers dienen elkaar i.v.m. de
veiligheid te waarschuwen voor obstakels op de weg (paaltjes, kuilen, boomwortels e.d.), alsmede voor passerend
en tegemoetkomend verkeer.
Mocht een tocht op de eerste dinsdag
van de maand wegens te slechte
weersomstandigheden geen doorgang
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KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons

Einde lockdown’
en de K van KBO
Nu vrijwel alle beperkende coronamaatregelen zijn opgeheven en ook carnaval
zonder grote problemen is verlopen,
kan het bestuur van KBO Petrus & Paulus weer aan de slag met het organiseren van diverse activiteiten.
De vaste activiteiten (rikken, nordic walking, leesclub, sjoelen/jeu des boules
en de eerste vrijdagviering) zijn inmiddels hervat en ook kunnen nu weer
allerlei andere activiteiten (een meerdaagse busreis, uitstapjes, excursies,
lezingen e.d.) worden georganiseerd.
(Zie het activiteitenoverzicht.)
Na de beperkte bewegingsvrijheid is het
nu voor de senioren (50+ en ouder) in
de Blaak een goede gelegenheid om via
de KBO op gemoedelijke wijze kennis te
maken met gelijkgestemde wijkgenoten
en heeft men op die manier weer meer
contact met de samenleving.
Hoewel de signatuur van de van oorsprong (rond 1950) Katholieke Bond
Ouderen hetzelfde is gebleven, zijn
sindsdien de tijden en omstandigheden
veranderd. In de loop der jaren is men
mondiger geworden, met zijn tijd meegegaan en niet meer “zo streng in de
leer” als vroeger. De K van KBO is minder dwingend geworden, maar blijft wel
een bindende factor.

Ook niet-katholieken kunnen onder het
motto “Kom Bij Ons” lid worden van
KBO Petrus en Paulus. De jaarcontributie bedraagt € 23.-. Het lidmaatschap
van KBO-Brabant is daarbij inbegrepen
en men ontvangt hiervoor het maandblad “Ons” (magazine voor senioren
met tal van informatieve artikelen over
het pensioen en b.v. gratis advies en/of
hulp bij de juridische helpdesk, Wmocliëntondersteuning, etc.).
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.kbo-brabant.nl en www.onsmagazine.nl
Bij de “Ons” ontvangt men als bijlage informatie over de komende activiteiten
van KBO Petrus & Paulus. Sommige
activiteiten zijn gratis, andere met KBO
korting.
Bron:
“Ons”, KBO Magazine voor Senioren
WvZ

Informatie bij:
• Hans van Roosmalen,
tel. 06 30 97 21 21,
e-mail: kbopenp@gmail.com
• Berry Wagener
tel. 06 24 17 32 68
e-mail:
kbopenpactiviteiten@gmail.com
Vanaf medio april worden de volgende
activiteiten ondernomen:
• di 12 apr
Paaslunch in de Back,
Schout Backstraat
• wo 11 mei
busreis Seniorenexpo in Veldhoven
• di 17 mei,
Muzikale middag in de Back,
Schout Backstraat
• do 19 mei
Lente arrangement in Hilvarenbeek
• do 2 juni
Bezoek Capi Europe fabriek
• do 9 juni
Wandeling Kaaistoep
• wo 22 juni
Middagreis, rondleiding Woudrichem
en bezoek Giessenburg
• zo 28 aug
5-daage busreis Duitsland
Wilt u meer informatie, dan kunt u zich
aanmelden voor de Nieuwsbrief via:
kbopenpnieuwsbrief@gmail.com

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 tel: 06 48262711. Onze
maximale groepsgrootte is 12 personen.
Wandelingen op inschrijving 2022:
Zaterdag 23 april
13.00 uur Architectuurwandeling.
Inschrijven:
bijsterveldt@stadsgidserij.nl
Er zijn nog best veel Tilburgers die zich
niet zoveel kunnen voorstellen bij architectuur in onze stad. Maar wij weten inmiddels wel beter! In veel straten prijken
prachtige panden, nagelaten door bekende architecten die ooit in Tilburg hun
sporen en hun geld verdienden. Niet
voor niets staan Jos Bedaux, Jos Donders, Jos Schijvens, Ide Bloem en Jan
van der Valk en anderen centraal tijdens
onze architectonische rondgang door
het centrum. Zij lieten de stad prachtige
pareltjes na, waarover veel te vertellen
valt. Aan het eind van de 19 de eeuw,
toen Tilburg voor het eerst stedelijke allure kreeg, werd er veel gebouwd in de
zgn. eclectische stijl, een mix van verschillende bouwstijlen. Maar we vinden
ook stijl zuivere bouwwerken uit bijvoorbeeld de Jugendstil, Art Deco, Amsterdamse school en de neorenaissance.
Ook de hedendaagse architectuur krijgt
hier overigens steeds meer waardering
in de stad, getuige het aantal nieuwe
rijksmonumenten uit de bouwperiode na
WO II. Interessant om er tijdens deze
wandeling eens wat meer van te weten
te komen, want hoe vaak liep u er wellicht al langs zonder er het fijne van te
weten!!
Start: standbeeld Willem II, Heuvel Tilburg. Kosten € 5,00 p.p.
Zondag 1 mei
13.00 uur Centrumwandeling.
Inschrijven: gastel@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 gegaan 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. Natuurlijk is -zoals
altijd- het standbeeld van Willem 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 Tilburg
te bieden heeft.
Start: standbeeld Willem II, Heuvel Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.
Zaterdag 7 mei
13.00 uur Spoorzonewandeling.
Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl
We nemen u graag mee door de immens populaire Spoorzone. De plek
waar - om in de juiste termen te blijvenontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart
opvolgen. Dit tweede centrum van Tilburg wordt steeds meer trendsetter in
een stad die flink aan de weg timmert.
En dan te bedenken dat het gebied achter 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 ‘huiskamer van de Tilburg’ die wordt overladen met complimenten en prijzen uit
binnen- en buitenland. Maar er valt uiteraard nog veel meer te ontdekken.
Graag vertellen de stadsgidsen u anekdotes 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 bekijken en werpen we een blik op de maquette 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 volgeboekt. Zorg dus dat u deze keer de trein
niet mist en spoor met ons mee van een
rijk verleden naar een verrassende toekomst!
Start: burgemeester Stekelenburgplein,
Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.
Zondag 15 mei
13.00 uur Spoorpark-Bokhamer wandeling.
Inschrijven:
bruggen@stadsgidserij.nl
Ons nieuwe pareltje van Tilburg mag u
natuurlijk niet missen. Het Spoorpark,
tot stand gekomen door een uitgebreid
burgerinitiatief, heeft na één seizoen al
een prominente plaats veroverd in ‘booming Tilburg’. Op zonnige dagen bruist
het van activiteiten, maar ook als de
weergoden ons wat minder goed gezind
zijn, straalt het park een bepaalde rust
en charme uit. Het pas geopende Theehuis en de klimtoren zijn op zich al trekpleisters. Onze gidsen vertellen u alles
over dit vernieuwde stukje Tilburg waar
nog niet zo lang geleden de treinen rangeerden en Van Gend en Loos af en
aan reed! Maar dat is nog niet alles…!
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Daarna nemen we u ook nog mee naar
het Bokhamergebied aan de andere
kant van ‘den oprit’. Een combinatie die
wellicht verrassend is, want deze kleinschalige, nostalgische, groene enclave
is natuurlijk weer helemaal iets anders.
De wevershuisjes, het stokkapelletje en
de Maycrete-woningen, we krijgen het
hier allemaal te zien. Een afwisseling
die deze combi-wandeling ongetwijfeld
extra aantrekkelijk maakt. Wel moeten
er wat trappen worden geklommen, dus
voor mensen die wat moeilijk ter been
zijn, is deze wandeling minder geschikt.
Start: ingang Oost van het Spoorpark,
Tilburg. Kosten € 5,00 p.p.
Zaterdag 21 mei
13.00 uur Mariawandeling.
Inschrijven:
teunissen@stadsgidserij.nl
Maria heeft in de meest katholieke Brabantse stad van weleer altijd een bijzonder plaats ingenomen. Zo tellen we
alleen al in het centrum bijna 500 devotietegels naast evenzovele voordeuren.
Tegels met daarop voornamelijk ‘Onze
Lieve Vrouw van Altijd Durende bijstand’
die vooral rondom de Tweede Wereldoorlog door de bewoners van weleer
werden aangebracht om bescherming
te bieden aan huis en have. ‘Ons Lief
Vrouwke’ zoals Tilburgers haar graag
noemen, speelde een belangrijke rol in
het leven van alledag en kwam in vele
gedaantes voor. Ontelbare kaarsjes zijn
er voor haar opgestoken, veel ‘weesgegroetjes’ voor haar gebeden, massa’s
rozenkransen in haar naam door de
handen gegaan en heel wat monumentjes kregen een plaatsje in de stad. Natuurlijk is de meimaand de meest
bekende Mariamaand, maar wist u dat
ook oktober zich zo mag noemen?
Stadsgidserij Tilburg neemt u graag op
een luchtige manier mee op ‘Mariatour’
door de binnenstad. Om samen eens te
kijken waar de Mariadevotie van weleer
nog altijd zichtbaar is. Een route doorspekt met, folklore, anekdotes en wetenswaardigheden. Een zeer
verrassende wandeling, waarbij ‘ons lief
vrouwke’ ons ongetwijfeld de weg zal
wijzen.
Start: kapelletje OLV ter Nood, Kapelhof
6, Tilburg. Kosten € 5,00 p.p.
Wijzigingen wandelingen voorbehouden.

hetetenisklaar.com
Het aspergeseizoen is begonnen
Het is traditie dat ik aan het begin van
het aspergeseizoen een column schrijf
over dat heugelijke feit. Voor mij staat
het gelijk aan het begin van de lente,
van vakantie en zon. We nemen afscheid van de stamppotten en gaan
over op salades, barbecue en asperges.
Voor het bijbehorende recept val ik deze
keer gemakshalve terug op eerdere publicaties van het Brabants aspergegenootschap. Bij aangesloten kwekers en
restaurants is ieder jaar een nieuwe editie van hun magazine te krijgen. Ook de
adverteerder elders in dit blad is daarbij
aangesloten. Daar kan je er dan meteen
een fles witte wijn bij kopen die is uitgeroepen tot aspergewijn 2022 (Domaine
la Colombette 2021)!

Asperge-crèmesoep met
morilles, katenspek, courgette
en broodsoldaatjes
ingrediënten:
4 asperges AAA
5 dl gevogeltebouillon
5 dl room, 2 el geslagen room
1 witte boterham
olijfolie, 40 gr boter

1/4 courgette
10 gr morilles
1 dl madeira
25 gr katenspek
tahoon cress, kervel
Bereiding
Week de morilles in lauw water. Zeef
het vocht door een doek en bewaar dit.
Snijd de koppen van de asperges en
bewaar deze. Snijd de asperges in stukken.
Smelt in een pan 10 gr boter en gaar op
laag vuur de asperges. Voeg de gevogeltebouillon toe en laat dit 5 minuten
doorkoken. Voeg dan de room en het
morillevocht toe en kook nogmaals
door. Pureer de soep met een staafmixer en zeef deze.
Snijd de korsten van het brood en vervolgens in kleine blokjes (broodsoldaatjes). Soldaatjes in de koekenpan met
olijfolie krokant bruinbakken en af laten
koelen op keukenpapier.
Snijd de katenspek in blokjes en bak
deze uit zonder olie. Snijd de courgette
in blokjes en blancheer deze kort. Blancheer de aspergekoppen in water met
zout en een klontje boter.
Halveer de morilles, was ze goed en
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droog ze. Fruit de morilles licht aan en
blus af met de madeire. Laat deze volledig inkoken.
Kook de soep nogmaals op en breng op
smaak met wat zout. Voeg tot slot de
geslagen room toe.
Opmaak
De morilles, aspergepunten, courgette,
katenspek en broodsoldaatjes verdelen
over vier voorverwarmde borden en de
soep erover schenken. Garneer met de
Tahooncress of kervelblaadjes.
Tip
In plaats van morilles kun je bijvoorbeeld ook kastagnechampignons of
oesterzwammen gebruiken.

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.

: 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

niers 40 (secretariaat@deblaak.nl) 06-52014347
www.wijkraaddeblaak.nl
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.

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

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

