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Voorwoord
Dit is het laatste nummer van Wijkblad de Blaak voordat de zomer en de zomervakantie echt losbarsten. Zoals het er nu naar
uitziet wordt het een zomer zonder beperkingen. Laten we hopen dat dat straks ook kan gelden voor zij die op dit moment in
een veel slechtere situatie zitten zoals in Oekraïne en Afghanistan. Laten we hen in ieder geval niet vergeten.
Nog niet alle Blaakevenementen zijn terug. Laten we hpen dat dat nog gaat gebeuren de komende jaren. Laten we er ondanks
dat toch een bruisende zomer van maken in de Blaak. Wil je iets organiseren in je eigen buurt? Vergeet niet de wijkraad te vragen of ze je (financieel) willen ondersteunen. De middelen zijn ervoor.
Tot slot wens ik u gewoon een fijne zomer. Zelf geniet ik altijd van de vele sportevenementen die er zijn: De Tour de france,
Wimbledon en Formule 1 om maar wat te noemen. Dichter bij huis vierden de dames van HC Tilburg al hun promotie naar de
Hoofdklasse. Een club waar we toch wekelijks ook veel Blaakbewoners terugvinden.
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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.

Scorebord Jeu De Boules - Hofstede de Blaak
Ruim 12 jaar spelen wij met veel plezier
jeu de boules op de 2 banen bij de Hofstede.
TBC (toffe boules club) heeft 11 leden
die trouw elke maandagmiddag ongeveer 8 maanden van het jaar daar spelen. Wat nu ontbrak, was een vast
scorebord wat Walter ertoe bracht om te
informeren naar subsidie hiervoor bij de
wijkraad. En ja hoor, de wijkraad stond
hier welwillend tegenover.
We hebben nu een heel mooi scorebord, wat te zien is op de foto. Dit is een
verrijking voor de Blaak waar alle boulers heel blij mee zijn.Wat zou het fijn
zijn als de wijkraad nog budget vrij zou
kunnen maken voor een 2e scorebord
voor baan 2.
Names alle boulers dank aan de Wijkraad voor hun positieve bijdrage.
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Met vriendelijke groet,
Gerard van den Hoogen vz.
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Altijd al willen leren bridgen?
Dan is dit uw kans!
Bridge is een boeiend kaartspel dat gespeeld wordt met vier personen; twee
tegen twee. Omdat u tijdens een wedstrijd tegen verschillende tegenstanders
speelt, is het ook een sociale bezigheid.
De spelregels zijn overal ter wereld hetzelfde, zodat u altijd en overal kunt
spelen.
Iedereen kan leren bridgen. Vaak wordt
er na de pensionering begonnen en
daarop volgt dan meestal de verzuchting: “Was ik maar twintig jaar eerder
begonnen.” Dus als u van (kaart)spelletjes houdt, begin dan nu!
De nieuwe beginnerscursus is op
woensdagavond van 19:30 tot 22:00.
De eerste les is op 5 oktober.

Ook voor wie al kan bridgen is er de
mogelijkheid om een cursus te volgen
om weer wat verder te komen. Alle cursussen beginnen in de week van 3 oktober. Dit zijn de verschillende
mogelijkheden:
Cursus 2
woensdagmiddag van 13:00 tot 15:30
Cursus 3
donderdagochtend van 10:00 tot 12:30
Cursus 4
dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:00
Cursus 5
dinsdagochtend van 10:00 tot 12:30
Iedere cursus bestaat uit 11 lessen en
kost € 160,-. De lessen worden gegeven in het Sportcafé, Grebbe 63, door
Carla Arnolds. Carla geeft al meer dan
35 jaar bridgelessen op alle niveaus. Als
u twijfelt welke cursus het best bij u
past, kunt u daarover met Carla overleggen. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen via
e-mail: brabantbridge@gmail.com of telefoon: 06-38060277. Alle informatie
staat ook op www.brabantbridge.nl.

Kunt u al bridgen?
Kom dan meespelen bij BC De Blaak!
Sinds de oprichting in 2015 is Bridgeclub De Blaak uitgegroeid tot één van
de grootste bridgeclubs van Tilburg. Dat
is voor een groot deel te danken aan de
instelling van de club en de leden.
Iedereen is welkom en de club heeft
gezelligheid, tolerantie en sportiviteit
hoog in het vaandel staan. De bridgeclub speelt op maandagmiddag, dinsdagavond en donderdagmiddag. Speelt
u al bridge en wilt u kennis maken met
de bridgeclub, dan bent u van harte
welkom om een aantal keren mee te
komen spelen. U dient zich alleen even
aan te melden via het mailadres
bc.de.blaak@gmail.com. Ook zonder
partner kunt u zich aanmelden, er wordt
dan een partner voor u geregeld. Er
wordt niet gespeeld in juli en augustus.

De Blaak
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9,95
Primera De Blaak
Amer 7 5032 AZ Tilburg 013- 468 94 33
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Fysio-Fit en revalidatie bij Fysiotherapie de Blaak
Wilt u uw conditie opbouwen, verantwoord, begeleid in een kleine groep in
de wijk? Bij Fysiotherapie de Blaak bieden wij Fysio-Fit. Hierbij wordt in een
kleine groep getraind in onze oefenzaal.
U krijgt een eigen programma, op maat
gemaakt voor u waarbij uw doelen centraal staan. Dit is voor iedereen verschillend en hier wordt rekening mee

gehouden bij het opstellen van uw trainingsschema. Training is voor iedereen,
op een verschillend niveau en voor alle
leeftijden. Wij bieden dit voor ieders niveau onder begeleiding van een van
onze fysiotherapeuten. Vanaf september gaan wij weer terug naar onze oude
tijden. U kunt zich aanmelden voor de
volgende tijden:

Maandag
Maandag
Maandagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdag
Donderdag (Seniorenfit)
Donderdagavond
Vrijdag
Vrijdag

09.00 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur
19.00 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
10.00 – 11.00 uur
10.00 – 11.00 uur
19.00 – 20.00 uur
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur

Daarnaast gaan wij in oktober starten
met Ski-Fit, waarbij u zich optimaal kunt
voorbereiden op een actieve vakantie
(bijv. de wintersport). Data en tijden
worden op een later moment bekend
gemaakt. Voor meer informatie houdt
ook onze website (www.fysiodeblaak.nl)
in de gaten, of wandel eens binnen.
Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen
betekenen? Neem dan eens contact op
met ons: 013-4674577 of via de e-mail:
info@fysiodeblaak.nl.
Ook zijn wij sinds vorig jaar aangesloten
bij het Netwerk Traumarevalidatie ETZ
om te voorzien in de dekking van revalidatie na een trauma en postoperatieve
revalidatie, zodat er een revalidatiesteunpunt direct in de buurt is
:

Vraagblaakje
Wie houdt van tuinieren en wil tegen vergoeding (mee) onkruid uit de borders in onze tuin verwijderen ( met de hand).
Y.Kiwitz, Texelstroom. yvonki@outlook.com
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De Wandelaar
Klaas@deblaak.nl
“Hoi meneer, fijne dag nog” klonk het
vrolijk vanuit een tuin met spelende kinderen. Ik had ze niet gezien, zij mij wel
en enigszins verrast kon ik nog “dankjewel” produceren. Op slag verdwenen de
citroenzure gedachten waarmee ik liep
na het passeren van ruimte voor loslopende honden creërende boomzagers
met jankende motorzagen, achteloos
weggeworpen bierblikjes, verspreid en
niet altijd netjes geparkeerde groene
GO Sharing scooters, loslopende honden die aan je kruis komen snuffelen,
achteloos weggeworpen wegwerp
mondneusmaskers, willekeurig gedeponeerde en niet opgeruimde hondenpoep, achteloos weggeworpen plastic

flesjes, veel te hard rijdende auto’s en
het gebrek aan handhaving. Ik wil geen
azijnpisser worden op mijn oude dag,
maar het (naar mijn maatstaven) niet
goed opgevoede deel van de mede-Nederlanders maakt het mij soms moeilijk
om positief te blijven.
De vrolijke kinderen helpen daar wel bij;
er is dus nog hoop! Misschien is er een
kans dat er in de toekomst een rookvrije
generatie opgroeit, die begaan is met
het milieu. De gemeente Tilburg spoort
ons aan bij de speelplaatsen. Het goede
voorbeeld zag ik ook van een opa en
oma, waarvan de enthousiast heen en
weer rennende kleinkinderen, gewa-

pend met van gemeentewege verstrekte
grijpertjes, het zwerfvuil aan het opruimen waren. Dat het nodig is is weliswaar triest, maar dat het gebeurt is
prachtig.
Tijdens het wandelen zie je ook veel
van de lokale flora, die je mist bij het gebruik van vervoermiddelen. Natuurliefhebbers zullen het allang weten, maar
ik heb recent de prachtige app “Plantnet” ontdekt. Daarmee kom je tot de
ontdekking dat de groene zones in de
wijk onder andere worden opgesierd
met gewone akelei, akkerereprijs, robertskruid, fluitenkruid en gewone vogelmelk. Daar word ik nou blij van.

Seniorenbestand
Beste Blaaksenioren,
Wellicht is het u bekend dat er door ons
een bestand aangelegd is van senioren
die in De Blaak wonen. Degenen die in
dit bestand staan, hebben daar allemaal
persoonlijk toestemming voor gegeven.
Deze gegevens worden alleen maar gebruikt door beide bestuursondersteuners Nelly van der Bijl en Ko Schaaders
om u te informeren over activiteiten en
bijeenkomsten in De Blaak. Veel van
deze informatie gaat via e-mail.
Mocht u in dit bestand opgenomen willen worden, zodat u goed geïnformeerd
blijft over wat er zoal voor onze senioren in onze mooie wijk gebeurt, dan
kunt u uw gegevens doorgeven aan
Nelly.
Hiervoor is het gewenst dat u uw naam,
adres en huisnummer, postcode,
Telefoonnummer en
E-mailadres doorgeeft.

Indien u onverhoopt verwijderd wilt worden uit het bestand, is een e-mail of telefoontje voldoende. Ook als u hier
andere vragen over heeft, horen we dat
graag van u.
Van deze gelegenheid maak ik meteen
gebruik om u alvast te informeren over
een lezing over “Fijn thuis gesprek” en
“Positieve gezondheid”. De datum is
nog niet precies bekend, maar het wordt
een woensdagochtend eind juni of
begin juli 2022 in het sportcafé. U krijgt
hierover nog nadere informatie via de
diverse communicatiekanalen.
Met vriendelijke groet,
Ko Schaaders en Nelly van der Bijl
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Nelly van der Bijl
Weteringlaan 196, 5032XW Tilburg
Bestuursondersteuner Zorg, WMO en
ouderennetwerk
Wijkraad de Blaak
tel: 06 42575760
e-mail: nelly@wijkraaddeblaak.nl
Ko Schaaders
Dintel 7, 5032CM Tilburg
Bestuursondersteuner Senioren Activiteiten
Wijkraad de Blaak
tel: 0653817023
e-mail: ko@wijkraaddeblaak.nl

Sportvereniging “de Blaak”
Onze sporten
Dag

Tijd

Onderdeel

Contactpersoon

maandag

18.45 - 19.30 uur
20.15 - 21.15 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

Yoga in OBS de Blaak

FEEST FEEST FEEST FEEST
Onze vereniging bestaat 40 jaar en dat
gaan we vieren!!!
Alle leden, die dit jaar lid waren en de
ere-leden krijgen nog een uitnodiging.
Zet daarom vast 29 juni in je agenda.

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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Keepfit in de sporthal

Bootcamp

Van het bestuur
Als dit bericht op de mat valt, zullen
velen van jullie al in vakantiesferen zijn.
Bij onze vereniging wordt het sportseizoen afgesloten op 15 juli.
Tot die datum wordt er nog volop gesport en zijn wij al voorbereidingen aan
het treffen voor het nieuwe sportjaar.
Het volgend seizoen begint dan weer op
5 september a.s..
Er kunnen zich nog nieuwe leden opgeven voor diverse sporten.
Mocht je je willen afmelden doe dat dan
voor 1 juni a.s..

Social media
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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Tom van der Meer
van wijkraad De Blaak aan het woord

Wat er is besproken op de
bewonersavond?
We konden tijdens de bewonersavond
van 11 mei waarschijnlijk voor het laatst
terugblikken op een rustig jaartje in de
Blaak. Eindelijk keken we vooruit naar
een periode vol activiteiten en reuring.
We gaan dit najaar quizzen met alle bewoners die daar zin in hebben, krijgen
weer een volwaardige Kindervakantiewerk en voor de ouderen staat er elke

maand wel iets op de agenda. De veertigtal aanwezige bewoners hoorden in
de Hofstede dat er in de afgelopen twee
coronajaren een budget is overgehouden dat niet naar bewonersactiviteiten
kon gaan. Dat is teruggestort naar de
gemeente Tilburg. Gelukkig zit er genoeg in de pot voor 2022: voor iedereen
die een straatfeest wil organiseren is er
dit jaar weer een kleine subsidie beschikbaar. Dus houd je binnenkort een
buurt-barbecue? Meld dat bij de wijkraad!
Op de bewonersavond ging het veel
over veiligheid. De politiecijfers kwamen
langs en de buurtpreventie legde uit
waar het zich komend jaar op richt en
waarom de Whatsapp-groepen zijn gestopt. Verder was er een presentatie
van Rob Kaletsky, namens de stuurgroep die kritisch kijkt naar de komst/uitbreiding van de migrantenhotels aan de
Hub van Doorneweg en de Rielseweg.
Hij vertelde met welke juridische procedures hij de afgelopen tijd is beziggeweest. Op zijn presentatie kwamen wat
pittige vragen; het mag duidelijk zijn dat
de komst van enkele honderden arbeidsmigranten in de buurt van de
Blaak voor wisselende reacties zorgt.

Wijkregisseur Diny Maas, voor wie het
in verband met haar pensionering haar
laatste bewonersavond in onze wijk
was, legde namens de gemeente uit
waarom sommige geplande werkzaamheden komend jaar niet door zullen
gaan. Na corona zijn bouwmaterialen
én bouwpersoneel schaars en duurder.
Dat heeft gevolgen voor werkzaamheden in de hele gemeente. De meeste
klussen zijn met een jaar uitgesteld. Wel
zijn of worden er wat bruggen vervangen en wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een fietspad tussen het
Dongepad en het Slingepad, parallel
aan de Baroniebaan.
Het verslag van de avond is binnenkort
terug te vinden op de (vernieuwde!)
website van de wijkraad. Daar kunt u tegenwoordig ook terecht voor veel nuttige informatie over de buurt, zo legde
communicatie-bestuurslid Tijs Hofmans
deze bewonersavond uit. Met trots kon
hij vertellen hoe de wijkraad tegenwoordig ook te vinden is op het scherm in
het winkelcentrum, op Twitter, Facebook
en Instagram. Wanneer de volgende
bewonersavond is? Dat laten we uiteraard via die kanalen – en dit wijkblad –
aan u weten!

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

Waarom kiezen voor een
notariële akte?
Fabiënne Hoppenbrouwers
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld
of het wel nodig is om de zaken vast te
laten leggen in een notariële akte. In
veel gevallen is het antwoord hierop ja,
omdat dit wettelijk verplicht is. Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van een
testament, het opstellen van een akte
van levering of een hypotheekakte, het
oprichten van een besloten vennootschap, maar ook in geval van een
schenking op papier.
De onderhandse akte
Er zijn ook situaties die beschreven
worden, waarbij het opmaken van een
notariële akte niet verplicht is, maar
waarbij wij dit wel aanraden. Hierbij kun
je denken aan: een schenking in contanten, een geldlening of een vaststellingsovereenkomst. De afspraken die
hierin worden gemaakt kunnen ook onderling worden beschreven, zonder tussenkomst van een notaris, in een
zogenaamde onderhandse akte.
Wat zijn de nadelen van een onderhandse akte?
• Ontstaat er ruzie? In de rechtbank
staat u met een notariële akte sterker
dan met een onderhandse akte.
• Uw voorwaarden zijn niet in beton gegoten. Iemand die zich benadeeld voelt,
kan de voorwaarden aanvechten.
• Over de wilsbekwaamheid van een
van de ondertekenaars van een onderhandse akte kan discussie ontstaan.
• Een onderhandse akte kan kwijtraken.
Voordeel van een notariële akte
Een notariële akte is een bindende,
rechtsgeldige afspraak op papier die
mede door een notaris ondertekend

wordt. De akte biedt houvast als omstandigheden veranderen of als er een
verschil van mening is. Iedereen moet
zich houden aan de afspraken in de
akte.
• Als de akte bij de notaris opgesteld
wordt, checkt de notaris de identiteit en
de wilsbekwaamheid van de betrokken
partijen.
• De notaris controleert eveneens de juridische consequenties van de gemaakte afspraken en of partijen deze
consequenties ook begrijpen en overzien.
• Daarnaast heb je de zekerheid dat de
vermelde datum en tijd kloppen en dat
er na ondertekening geen wijzigingen
zijn gedaan.
• De in de notariële akte gemaakte afspraken zijn bindend voor de betrokken
partijen. In een eventuele rechtszaak
kan de akte van de notaris ook als bewijsmiddel dienen.
• Ieder van de betrokken partijen krijgt
na de ondertekening een afschrift
(kopie) van de akte mee en kan dus altijd de gemaakte afspraken terugvinden.
• Een ander bijkomend voordeel van de
notariële akte is dat de notaris de verplichting heeft om de akte te bewaren.
Je loopt daarmee niet het risico dat de
overeenkomst kwijt blijkt te zijn wanneer
het tot een geschil komt.
Ook wanneer een notaris stopt blijft de
akte bewaard, deze verplichting wordt
overgedragen op de opvolgende notaris.
•Als iemand in een notariële akte een
bedrag heeft schuldig erkend en de
schuldenaar komt zijn verplichtingen
niet na, dan kan de schuldeiser met de

grosse van de akte direct overgaan tot
executie (verkoop van de goederen van
de schuldenaar). Tussenkomst van de
rechter is dan niet nodig. De notaris kan
de grosse afgeven.
Wilt u meer weten over het verschil tussen notariële en onderhandse akte of
heeft u zelf een afspraak die vastgelegd
moet worden, dan kunt u ons bellen
voor het inplannen van een afspraak op
013-532 11 55 of mailen naar
info@notaristilburg.nl

DE FIETSENZAAK VOOR DE BLAAK!
• Gratis ophalen en thuis bezorgen
 VANUWÛETS
• 2UIMEKEUSNIEUWEENGEBRUIKTEÛETSEN
in onze showroom van 500m2
• Cortina, Flyer, Gazelle, Giant, Idworx,
Merida, MTB-Cycletech, Kalkhoff, Riesse
& MȨller, Stevens en Stromer
• Gratis parkeren voor de deur
• -EETSYSTEEMVOORDEJUISTEÛETSAFSTELLING
• Professionele werkplaats
• Mogelijkheid tot proefrijden
• Gespecialiseerd in E-bikes
en speed pedelecs

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

Kunstproject “Mishandelde pagina’s”
Bibliotheekboeken hebben het zwaar te
verduren. Al snel nadat ze in roulatie
zijn gebracht, vertonen ze sporen van
gebruik.
Hoeken van pagina’s worden bruut omgevouwen en er worden aantekeningen
gemaakt met potlood, balpen of stift.
Ook blijven er lichaamssappen en restanten voedsel achter tussen de pagina’s.
Het zijn maar een paar voorbeelden die
Marianne de Zwarte en Ludo de Kort in
dit kunstproject zijn tegengekomen.
In anderhalf jaar tijd hebben ze meer
dan 550 bibliotheekboeken verzameld,
gecontroleerd op mishandelingen, voorzichtig uit elkaar gehaald én ingevoerd
in een database.
Van de ruim 2400 mishandelde pagina’s
die ze daarbij hebben gedocumenteerd,
hebben ze enkele nieuw ingebonden
boeken gemaakt, netjes op volgorde
van paginanummer.
Daarnaast zijn interessante pagina's die
de boeken niet hebben gehaald, opgenomen in een aantal presentatiemappen. Ook lijmden ze enkele boeken
bladzijde per bladzijde dicht met boekbinderslijm
zodat er monumentale blokken ontstonden. Op de bovenkant is telkens één
mishandelde pagina bevestigd.
De afgeschreven boeken die in dit project zijn gebruikt, kwamen vooral van de
Nieuwe Veste | Bibliotheek Breda.
Daarnaast hebben Marianne de Zwarte
en Ludo de Kort bijdragen ontvangen
van: Theek 5 | Bibliotheek Rijen (NL),

Stockholms Stadsbibliotek (SE), Varbergs Bibliotek (SE), Sunne Bibliotek
(SE), Dokk1 Biblioteket Aarhus (DK),
Zentralbibliothek Düsseldorf (D), Theek
5 | Bibliotheek Baarle (B) en
Bibliotheek Turnhout (B).
Het kunstproject “Mishandelde pagina’s”
wordt tot vrijdag 30 september 2022
tentoongesteld in de vitrines van de LocHal in Tilburg.
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8u00 tot 22u00, zaterdag van
9u00 tot 17u00 en zondag van 12u00
tot 17u00.

Marianne de Zwarte (1972, Kapelle, Nederland) is boekbindster. Ze volgde de
opleiding Boekkunst in Antwerpen aan
de Academie Berchem Beeldende Kunsten.
Ludo de Kort (1966, Turnhout, België)
zette pas op 37-jarige leeftijd zijn eerste
stappen richting hedendaagse kunst
door zich in te schrijven op het Deeltijds
Kunstonderwijs. Sindsdien rondde hij de
richtingen Fotokunst en Vrije Grafiek af
op IKO, De Kunstacademie in Hoogstraten.
www.mishandeldepaginas.n
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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg
tel:013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
Op woensdag 4 mei gingen een aantal
leerlingen van unit 4 naar de herdenkingsbijeenkomsten rondom Dodenherdenking. In aanloop naar dit moment
had unit 4 een themadag over de
Tweede Wereldoorlog met lessen over
o.a. de opkomst van Hitler, de bezetting
en bevrijding en workshops over propaganda, onderduiken, (concentratie)kampen, hongerwinter. De schoolverlaters
kregen een gastles van de Wapenbroeders over oorlog, vrijheid en de bevrijding van Tilburg. De Borne heeft enkele
jaren geleden het monument en de graven op het Ereveld aan de Gilzerbaan
geadopteerd en leerlingen van groep 8
worden actief betrokken bij de jaarlijkse
herdenking op 4 mei. Femke Caulil
heeft een kort verslag geschreven over
deze dag:

Calandhof 4
5025 DP Tilburg

Wordt uw kind in het schooljaar
2022  2023 4 jaar?

Bezoek Verrekijkers unit 4 aan
Tweede Kamer
Op dinsdag 17 mei gingen de Verrekijkers (onze verrijkingsklas) naar de
Tweede Kamer voor het jaarlijkse kindervragenuur. Ze hadden al een hele
poos geleden een brief gestuurd en
waren uitgenodigd om hun vraag te stellen aan minister-president Mark Rutte.
Hieronder het verslag dat de kinderen
direct na het bezoek hebben geschreven:

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.

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl
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Onderwijs op De Borne

Nieuwsgierig geworden?

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.

Wilt u meer informatie over De Borne en
betekenisvol onderwijs? Ga direct naar
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.
Tel: 013 - 4675632 | E-mail:
bs.de.borne@xpectprimair.nl
of kijk op onze website www.basisschooldeborne.nl

‘Ik wil gewoon
even weten
waar ik aan
toe ben’
kosten van
van het eerste
eerste gespr
ek o
ver je
De kosten
gesprek
over
hypotheek zijn voor
onze
voor on
nze rrekening.
ekening.

Duidelijk
k verhaal
verhaal
Kijkduinlaan 93/95
Kijkduinlaan
5 | Spoorlaan 432
013- 5 835 005 | Tilbur
Tilburg1537@hypotheekshop.nl
g1
1537@hypotheekshop.nl
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Brood, bed en begraafplaats
A. van der Leun
voorzitter begraafplaats Vredehof
Zoeken naar een laste minute boeking?
Allang contact gezocht met een gîte in
Frankrijk? Of een romantisch chalet in
Oostenrijk? Zeg nooit nooit, maar een
eerste zomer zonder al te veel coronaleed lijkt er aan te komen. Natuurlijk zitten we nog wel midden in de
klimaatcrisis, waarvan effectieve maatregelen nog een beetje uitblijven. Toch
zijn maatregelen onontkoombaar.
Zou de crisis van het klimaat iets voor
ons reisgedrag gaan betekenen? De
eerste tekenen wijzen er nog niet op,
getuige de problemen op Schiphol eind
april, begin mei. Overigens, ondanks
een kleine staking in april had Schiphol
dat lang van tevoren zien kunnen aankomen. Dom.
Zelf heb ik de coronazomer van 2021
benut om heerlijk kleinschalig in Nederland op vakantie te gaan. Vier keer een
week in Nederland. Fietsen mee, surfplank mee. Veel te zien en te doen. En
ook gewoon voldaan op een bankje in
de natuur zitten. Mooie rustgevende
plekken bezoeken, zoals begraafplaatsen. We hebben er in Nederland pakweg 4500. Circa 1000 daarvan zijn
gesloten of geruimd maar nog wel ruimtelijk herkenbaar. De andere 3500 zijn
deels slapend, andere zeer 'levend'
vanwege het wekelijks ter aarde bestellen van lichamen of urnen.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een mooi site waarop wordt
aangegeven dat in Nederland ca 900
begraafplaatsen tot ons cultureel erfgoed behoren. Regelmatig gewoon
functionerend en vaak heel mooi om te
bezichtigen vanwege bebouwing en/of
landschap. Beroemde graven zijn de
hunebedden in Drenthe. Ik zet een paar
andere op een rij, zodat u tijdens uw va-

kantie in Nederland een mooi reisdoel
kunt hebben.

In een van de elf steden in Friesland,
Workum, ligt een kleine, ommuurde,
joodse begraafplaats. Heel oud (1676),
simpel, bijzonder, natuurlijk een rijksmonument.
Ook een bijzondere 'buitenbegraafplaats', maar niet te bezichtigen, in Wei
dum. Het is de privé begraafplaats van
de familie van Haersma Buma, gelegen
achter een echte Friese boerderij. Een
Rijksmonument, mede vanwege de redelijk hoge mate van uitzonderlijkheid.
En gaaf bewaard gebleven.

Soerenseweg, Apeldoorn. Rijksmonument, Architectuurhistorische waarde
vanwege een gaaf bewaard gebleven
poortgebouw. En van stedenbouwkundige waarde door de situering aan de
Soerenseweg met monumentale hoofdentree, voorterrein en oprijlanen.
De Grebbeberg in Rhenen. Een flinke
col voor Nederlandse begrippen, dus de
bolletjestrui in zicht voor degene die het
eerst fietsend boven is. Met boven op
een mooi uitzicht en een indrukwekkende begraafplaats (850 graven), vol
van historie uit WOII. Ongeveer 400 soldaten zijn daar in de meidagen van
1940 gesneuveld en ter plekke begraven. Daardoor ontstond hier de eerste
oorlogsbegraafplaats. En nog steeds
vinden er her-begravingen plaats.

De laatste rustplaats in Hardenberg, en
een heel bijzondere. Een aangelegd
bergje uit 1761 in het open landschap
van de rivier de Vecht, tot 1910 in gebruik geweest. Volgens joodse wetten
zijn lijken onrein en werden ze buiten de
stad gebracht. Wanner de Vecht buiten
zijn oevers trad, werden de begrafenissen per boot uitgevoerd.

Nu we toch in het oosten van het land
zitten, memoreer ik begraafplaats
Moscowa, Arnhem. Uit 1873. De naam
verwijst naar een landgoed van een
edelman-militair die zijn bezittingen naar
veldtochten vernoemde. En ook zeer
opmerkelijke moderne grafmonumenten, met een glimlach. In totaal 20.000
graven, dus echt ruimte voor een wandeling.

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

Afspraak maken?
? Eerst
E
even bellen
n!

o
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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
SCHOOLREIS
Op maandag 11 april hadden we met
alle kinderen van onze school eindelijk
weer eens een schoolreisje. Dat hebben
we ook een paar keer moeten missen
vanwege corona en daar hadden we
alle begrip voor, maar leuk was anders…
We vertrokken met de hele school en
hulpouders in de ochtend om de Efteling eens goed onveilig te maken! In de
bussen was aan de voorpret al te merken dat iedereen ook echt weer toe was
aan een dagje lekker samen weg en in
de Efteling was dat niet anders: in
groepjes liepen we samen door het
pretpark en hadden we samen een
heerlijk dagje! Het was helaas alweer
veel te snel tijd om terug te gaan naar
school, maar we kunnen terugkijken op
een heel erg geslaagde dag.

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

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!

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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Lunchen en midgetgolfen bij De
Financiën in Loon op Zand
Mede namens Ko dank je wel voor ieders aanwezigheid en alle gezelligheid.
Op naar een volgende activiteit.
Nelly van der Bijl, bestuursordersteuner
Wijkraad De Blaak tel: 06 42575760

Maandag 16 mei 2022 zijn we met 25
senioren naar de Financiën in Loon op
Zand geweest. We vertrokken om 11
uur vanaf de parkeerplaats bij de Hofstede en werden bij de Financiën ontvangen met een lekkere kop koffie.
Iedereen kreeg 3 consumptiemunten en
daarna namen we plaats in het restaurant voor een heerlijke goed verzorgde
lunch waar voor ieder wat wils was.
Omdat er een bui overtrok, zijn we gezellig onder het genot van een drankje
met elkaar in gesprek gegaan. Wie dat
wilde, kon gebruik maken van “Kletskaartjes”. Dat leverde leuke gesprekken
en veel hilariteit op.
De regen was snel over en dus konden
we de baan op om te gaan midgetgolfen. Ieder deed zijn best om zo goed
mogelijk te scoren, maar er was ook genoeg tijd om ondertussen met elkaar

een praatje te maken.
Na ruim een uur had iedereen het parcours afgelegd en konden de punten
geteld worden. In afwachting van de uitslag zaten we op het terras en kregen
ook nog een paar lekker snacks.
Er waren 2 winnaars met een gelijke
stand, zij kregen een cadeaubon van de
DA drogist. Degene die de poedelprijs
kreeg, was ook de enige die een baan
met 1 slag gehaald had. Heel bijzonder.
De vierde prijs werd verloot onder alle
aanwezigen.
Het was een heel geslaagde dag en iedereen heeft zienderogen genoten.
Met dank aan Wijkraad De Blaak voor
hun subsidie.
Ook dank aan de Financiën die de poedelprijs en een fles wijn beschikbaar
stelden.

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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Een huis in de Hammerbeek
Zo maar een huis zoals er zoveel staan
in de Blaak: een huis in een rijtje van 7.
Huurhuizen die in 1982 gebouwd zijn,
maar daarna geleidelijk aan zijn verkocht.
De familie Ophoff kreeg in 2007 de mogelijkheid het huis te kopen. Sindsdien
hebben zij in stappen het nodige aan dit
huis gedaan. Zeker toen zij de kans kregen om van de gemeente een stukje
groen naast hun huis te kopen en zo
hun tuin te vergroten, werd de Hammerbeek hun definitieve stek. De kozijnen
op de 1e verdieping die destijds nog
gezet werden met enkel glas, waren al
door TBV voorzien van dubbelglas. Snel
waren er plannen om hun woning verder te verduurzamen. Zonnepanelen liggen op het dak sinds 2015.

dels vervangen door ledverlichting. De
familie Ophoff denkt nog na over de
aanschaf van een hybride warmtepomp
en om elektrisch te gaan koken. Zeker
de warmtepomp willen zij snel installeren.

hield in dat het verbeteren van de isolatie van de spouwmuren verstandig zou
kunnen zijn. In de muur onder het raam
aan de voorkant van hun huis zat, zo
bleek bij controle, helemaal geen isolatiemateriaal. Toen bij het aanleggen van
vloerverwarming gaten vielen in de
vloer en daarbij de al in de kruipruimte
aangebrachte isolatie beschadigd werd,
besloten zij zowel de spouwmuren als
de kruipruimte in een keer te isoleren.
Ook werden er nieuwe kozijnen geplaatst met HR++- glas. Verbouwen en
de energieschil verbeteren is veel in
een keer, maar leveren wel een energiezuiniger huis op.
Subsidies kunnen hierbij helpen en
maakt het nemen van deze maatregelen gemakkelijker.

Toen zij tot een ingrijpende verbouwing
besloten, werd er toch maar eerst een
energieadvies ingewonnen voor de
maatregelen die zij van plan waren te
nemen. Het idee was om de, naast het
huis liggende, garage bij de woonkamer
te trekken en tegelijkertijd het huis energiezuiniger te maken. Eerder hadden zij
al de kruipruimte laten isoleren. De financiële ruimte - een belangrijke voorwaarde natuurlijk - was er. Het advies

Waarom al deze moeite gedaan?
Omdat ze ervan overtuigd zijn dat het
nodig is om de CO2-uitstoot te verlagen
en tegelijkertijd het comfort van hun
huis te verbeteren.
Ook kleine maatregelen helpen hierbij.
Zoals de regenton om het hemelwater
op te vangen of het sedum op het dak
van de uitbouw aan de achterkant van
hun huis. Ook zijn alle lampen inmid-
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Zo zie je maar weer dat maatregelen
nemen vaak op een natuurlijk moment,
zoals een verbouwing, genomen worden en dus meestal in stappen gebeurt.
Een planmatige aanpak kan hierbij helpen, maar is geen noodzakelijke voorwaarde. De overtuiging dat maatregelen
noodzakelijk zijn voor het klimaat is essentieel. Alle kleine beetjes dragen hieraan bij. Financiële ruimte kan helpen,
maar subsidies en speciale leningen
met een lage rente doen dat ook. Maatregelen verdienen zich – deels – weer
terug door de lagere energierekening.
Tot slot: met kleine stappen komen we
er ook. Ook het bewustzijn dat gedrag
een rol kan spelen, is inmiddels bij
velen doorgedrongen, nu zaken als korter douchen of de verwarming een
graadje lager zetten meer en meer normaal beginnen te worden. Het helpt en
het bespaart geld. Wie volgt…….
Kees de Rooy

Het collectedoel 2022 Rode kruis
In de jaarlijkse collecteweek gaan de
vrijwilligers van het Rode Kruis langs de
deuren om geld op te halen voor verschillende lokale projecten. Dit jaar zal
de collecte plaats vinden van 12 tot en
met 18 juni. Om een beeld te schetsen
van de activiteiten die plaats vinden in
onze regio worden er hier vier uitgelicht.
Project Heldin
Regie pakken in een noodsituatie. Dat
is waar het om draait in het project Heldin van het Rode Kruis. Heldin richt zich
op vrouwen in alle lagen van de samenleving. Tijdens de cursus worden er
praktische vaardigheden aangeleerd om
(eerste) hulp te kunnen bieden. Ook is
er aandacht voor sociale vaardigheden
zoals durven handelen, hulp vragen en
duidelijk communiceren. Het project bestaat uit zes cursusdagen, daarna ontvangen de deelnemers een
EHBO-snelcursuscertificaat. Dat betekent voor jezelf opkomen, effectief communiceren en eerste hulpverlenen als
dat nodig is.
Voor een bedrag van €25 leert deze
vrouw EHBO kneepjes die ze kan toepassen in haar gezin.

Project Voedsel
Sinds het begin van de coronacrisis zijn
we als Rode Kruis in Nederland actief
met verstrekken van voedsel als noodhulp. Met deze noodhulp helpen we
mensen die in acute voedselnood verkeren en niet voor andere hulp in aanmerking komen of de weg daar naartoe
(nog) niet kunnen vinden. Ook helpen
we kinderen aan een goed ontbijt die
anders op een lege maag hun schooldag beginnen. Inmiddels heeft het Rode
Kruis hiermee 18.189 mensen bereikt
met de inzet van 1.249 vrijwilligers. Ook
de komende tijd blijft deze inzet hard
nodig.
Voor €15 euro kunnen wij een gezin een
weeklang verlichten in hun weekbudget.
Project Educatie en voorlichting
Educatieaanbod
Zijn jongeren in Nederland bereidt hulp
te geven aan anderen, weten ze wat ze
moeten doen en wat doen ze zelf in een
noodsituatie? Op deze kwesties geven
we in de klas een antwoord en vertellen
we over de hulpverlening van het Rode
Kruis. Zo geven we EHBO-voorlichting,
bootsen we in een spel de noodhulp na
en vertellen we het belang van het Humanitair Oorlogsrecht. Een heel divers
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aanbod dus. Deze lessen worden door
vrijwilligers van het Rode Kruis met veel
plezier gegeven.
Voor €10 kan er een voorlichting EHBO
met 112 bellen aan een hele klas gegeven worden.
De situatie rond Oekraïne
De huidige crisis in Oekraïne zorgt ervoor dat ook veel vluchtelingen naar
Nederland zijn gekomen. Duizenden
mensen moeten allemaal worden voorzien van een plek om te slapen en genoeg eten. We ondersteunen op meer
dan 50 locaties waar mensen uit Oekraïne worden opgevangen. We hebben
meer dan 13.000 veldbedden opgezet
en 9.000 hygiënekits uitgedeeld. Voor
slachtoffers van het conflict in Oekraïne
en iedereen die hen wilt helpen heeft
het Rode Kruis een informatielijn opgezet. Deze is te bereiken via 070 – 44 55
888. Al ruim 1.400 Rode Kruis-vrijwilligers hebben zich ingezet en meer dan
1.700 mensen uit het burgerhulpnetwerk Ready2Help.
Elke euro is meer dan welkom om bij te
dragen aan deze activiteiten. Ook in uw
wijk wordt gecollecteerd door mensen
uit uw eigen buurt.

Genieten nu het weer kan
John Claesen
Wat is het toch heerlijk als je weer naar
een restaurant of eetcafé kunt gaan
zonder allerlei beperkingen. Nu vinden
we dit allemaal heel normaal en vergeten we dat we de laatste twee jaar veel
thuis zaten, de restaurants en cafés gesloten waren en wijzelf weinig deden.
Mijn vrouw vond dat voor mij een normale situatie. Voor mij niet want als je
bijna niks hoeft te doen, weet je ook niet
wanneer je klaar bent. Ik vond dat een
verschrikkelijk moeilijke tijd en daarbij
moest ik ook van mijn baas thuis werken. Gelukkig ligt dit achter ons. In ieder
geval het werken, want ik ging ook in
deze periode met pensioen. Geen afscheidsfeest of etentje want dat ging
niet in coronatijd. Ik had het gevoel dat
ik mijn collega’s opzadelde met mijn
werk, maar niemand belde mij op om er
iets over te vragen. Alles ging geruisloos zonder mij verder. Ik kreeg zelfs
problemen met het inslapen. Ik bedoel
in slaap vallen als ik naar bed ga. Ik kan
wel een extra biertje of een wijntje

nemen om in slaap te vallen maar op
een gegeven moment wordt dit wel een
heel duur slaapmiddel. Dit zit ook niet in
de zorgverzekering. Gelukkig zijn de
restaurants weer open en mijn vrouw en
ik besloten om gezellig ergens heen te
gaan om een hapje te eten. Ik had mijn
beste kleren aangedaan voor deze dag.
Mijn mooie witte overhemd en mijn lichtblauwe broek. Die lagen al vele maanden klaar. Ontspannen gingen we op
weg, peddelend op de fiets zodat je ook
nog een extra wijntje kunt drinken. Kan
ik vanavond in ieder geval goed slapen.
We fietsten heerlijk in het zonnetje richting centrum, tot ik bemerkte dat mijn
fietsband steeds slapper werd. Dat is eigenlijk geen goed teken. Eerst negerend, maar het werd snel erger, oftewel
leger. Een lekke band. Ik had mijn spullen om een band te repareren in mijn
fietstas bij me en dus meteen aan de
slag. Ik was blij dat ik niet zo handig ben
en dat viel nog veel meer mensen op.
Binnen ‘no time’ kwamen ze me helpen.

Het resultaat een gelapte fietsband,
maar mijn overhemd en broek zaten vol
vieze vuile strepen. Ik probeerde het
nog af te vegen maar het werd van
kwaad tot erger. Mijn vrouw was er niet
blij mee. Zo kunnen we niet naar een
restaurant. We zijn maar naar een pizzatent bij ons in de buurt geweest. We
bestelden een pizza en een frisdrank.
De ober vroeg nog of ik mijn pizza in
vier of zes stukken wilde. Ik wilde grappig zijn en zei: “Doe maar vier, want zes
stukken krijg ik toch nooit op”. Wat een
geslaagde middag moest worden, eindigde uiteindelijk in een drankje thuis. Ik
een drankje en mijn vrouw stopte mijn
vieze kleren meteen in de wasmachine.

ONTDEK DE KRACHT VAN DE ADEM!
De meesten van ons gebruiken maar 30% van de ademcapaciteit en ademen te snel, te veel
en te oppervlakkig. Dit manifesteert zich in zowel fysieke, als mentale en emotionele klachten, zoals lage energie, rusteloos, neerslachtigheid en gebrek aan grip op je leven. Wil jij
meer ontspanning, rust, vitaliteit en balans in je leven? Ontdek de kracht van je adem.
Holistisc Breathwork
• Leidt tot meer energie, kracht en gezondheid
• Helpt bij loslaten van trauma's of negatieve ervaringen
• Zorgt voor meer rust, ontspanning en stressreductie
Als ademcoach leer ik je weer vol, diep en in een flow te ademen. Onder begeleiding nodig ik
je uit om laag voor laag oude
pijnen en geblokkeerde energie los te laten. Nieuwsgierig wat een ademsessie voor jou kan
betekenen? Kijk dan op
www.croesconnect.nl of mail naar info@croesconnect.nl. Tel 0647756408.
Tijdelijke actie particulier 4 sessies voor de prijs van 3: €250,Zakelijk tarief 4 sessies voor de prijs van 3: €375,- excl. 21% BTW
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Paaseieren
Op tweede paasdag hebben circa 150 kinderen uit de wijk paaseieren gezocht. Het was weer een topmiddag. De kinderen
moesten snel zoeken, omdat de chocolade-eieren vanwege de zon snel in chocolademelk transformeerde. Maar gelukkig
hadden de kinderen ook maar een paar minuten nodig om ze te vinden. En ondertussen konden we genieten van het heerlijke weer. Kinderen die een “gouden” ei vonden kregen van Cafetaria Snitz, DA drogist de Blaak en Primera de Blaak nog
een toffe prijs. Dit jaar geen echte gouden eieren, want vanwege de hoge goudprijs was dat niet te betalen. Dus moesten
we genoegen nemen met gekleurde plastic eieren. Een van de negen “gouden” eieren werd echter maar niet gevonden.
Daarom zijn de kinderen nog lang op zoek geweest naar dat ei. Achteraf bleek dat ei wel gevonden te zijn, maar wist de
vinder niet dat je hiermee een prijs kon winnen. Via een Facebook-bericht op onze eigen Blaakpagina hebben we de vinder
op kunnen sporen en kon deze gelukkig de week erna toch nog zijn prijs ophalen. Ook alle kinderen zonder prijs zijn flink
verwend. Bakkerij Kriellaars had voor alle kinderen een bolus, eierkoek of krentenbol, de wijkraad had voor alle kinderen
chocolade paaseieren geregeld en Jumbo de Blaak trakteerde op ranja en had gezorgd voor mooi beschilderde gekookte
paaseieren. Terwijl de kinderen nog in de speeltuin en het multisportveld speelden, konden de ouders nog gezellig borrelen
bij Hofstede de Blaak. Heerlijk dat na 2 jaar Corona deze activiteit weer plaats heeft kunnen vinden. Hopelijk volgend jaar
weer!
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Ruime sportmogelijkheden bij Fysiotherapie Ohler
Na een paar drukke weken van verbouwen, veel stof en een rommelige praktijk
is het eindresultaat van de verbouwing
en verhuizing van Fysiotherapie Ohler
een feit. Vanaf 17 mei 2022 is de locatie
aan Meerkensloop 18 niet meer in gebruik en werken we, met het complete
team, vanuit onze vernieuwde locatie
aan Beeklaan 145-147.
Naast twee extra behandelkamers hebben we ook een fijne en compleet uitgeruste oefenzaal tot onze beschikking.
Hier kan met of zonder begeleiding gesport worden, individueel of in (klein)
groepsverband. De sportmogelijkheden
worden op eenieder persoonlijk afgestemd, zodat er laagdrempelig en passend bij conditie, leeftijd en wens
getraind kan worden.
Het is mogelijk om aan te sluiten bij de
al bestaande groepen, maar uiteraard
kunt u ook zelf een groep samenstellen.
Liever eerst een kijkje nemen of een
proefles volgen? Dat kan uiteraard.

Benieuwd? Neem gerust eens vrijblijvend contact op met ons via: 0134690106

Team Fysiotherapie Ohler
(Wouter, Anouk, Peter en Floor)

Wijkwis de Blaak: datum bekend
De datum van de eerste edite van Wijkwis de Blaak is bekend: 15 oktober 2022. Reserveer dus alvast een
plekje in je agenda!
Nog even kort wat een wijkquiz is:
Een Wijkquiz is een leuke, spannende en gezellige middag/avond, waarbij je samen met je team (10-25
personen) opdrachten uitvoert en vragen beantwoordt. Die vragen krijg je in de vorm van een quizboek waarin
allerlei uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Dat kunnen vragen over de Blaak zijn, maar ook algemene
kennisvragen of Doeopdrachten. Soms moet je wat meer puzzelen en dan wordt er weer om kennis of creativiteit
gevraagd. Hierdoor is een veelzijdig team erg gewild. En voor sommige opdrachten moet je naar buiten, de wijk
in!

Meehelpen?
In de aanloop naar Wijkwis de Blaak kunnen we extra hulp gebruiken. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer ruimte er
is om de kwis nόg leuker, interactiever en unieker te maken en mogelijk ook aan te kleden met aanvullende
activiteiten. Help je ons mee, van deze eerste editie een groot succes te maken? Meld je via: info@blaakquiz.nlen
laat weet wat je leuk lijkt om te doen en wanneer je beschikbaar bent. Ook als je zelf mee wil doen aan de quiz,
kun je helpen. Bijvoorbeeld met het maken van leuk promotiemateriaal of met het nog feestelijker maken van de
prijsuitreiking (een week na de quiz).

Sponsoring
De eerste sponsor heeft zich inmiddels gemeld: Floor Ohler van Fysiotherapie Ohler. Daar zijn we als organisatie
natuurlijk super blij me! Wil je ook financieel bijdragen aan Wijkwis de Blaak? Neem contact met ons op via
info@blaakquiz.nl.en informeer naar de mogelijkheden
Wil je meedoen? Inschrijving kan vanaf 13 juni via www.wijkwis.nl. Meer informatie volgt onder andere via de
Facebookpagina van de Blaak en het Instagram account blaakse_wijkwis
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KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons
Hoge Raad zet streep door vermogensrendementsheffing
De Belastingdienst heeft spaarders jarenlang te veel belasting laten betalen
over de rente van hun vermogen in box
3. Daarbij rekende de Belastingdienst
echter niet de werkelijk ontvangen
rente, maar ging gemakshalve uit van
een fictief rendement (4% op sparen en
5% - 6% op beleggingen). In werkelijkheid maken veel mensen niet zoveel
rendement. Vooral degenen die alleen
een spaarrekening hebben en/of slechte
beleggingsresultaten.
De Hoge Raad oordeelde in december
2021 dat de manier waarop in box 3 de
belasting wordt berekend niet deugt, in
strijd is met Europees recht en eist
rechtsherstel.
Het ziet er naar uit dat (voorlopig) alleen
de ong. 60.000 spaarders die aangesloten bij de Bond voor Belastingbetalers,
via een rechtszaak bezwaar hebben ge-

maakt tegen de belasting die zij moesten betalen over hun vermogen in box
3, op korte termijn geld teruggestort krijgen. Dit betreft compensatie over de periode 2017 t/m 2020.
Het aantal gedupeerde belastingplichtigen dat geen bezwaar heeft ingediend
(w.o. waarschijnlijk veel senioren) is
vele malen groter dan de groep die dat
wel heeft gedaan. Voor hen is er nog
geen compensatieregeling. Het Kabinet
wil hiervoor eerst de nieuwe uitspraak
van de Hoge Raad in het najaar afwachten. Als daarover meer duidelijkheid is kunnen betrokkenen bepalen of
nieuwe bezwaren kansrijk zijn.
Door KBO-Brabant wordt e.e.a. nauwlettend gevolgd en zodra er meer duidelijkheid is volgt hierover verdere
informatie

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

Vanaf medio juni worden de volgende
activiteiten ondernomen:

Berry Wagener
tel. 06 24 17 32 68
e-mail: kbopenpactiviteiten@gmail.com

do. 23 juni - Middagreis, rondleiding
Woudrichem en bezoek Giessenburg

do. 9 juni - Wandeling Kaaistoep

zo. 28 aug. - 5-daage busreis Duitsland

Voor 2025 wil het Kabinet een nieuwe
manier van heffing op daadwerkelijk
rendement van belasting in box 3 invoeren. Voor de jaren 2023 en 2024 komt
een wetsvoorstel om een tussenvorm,
de z.g. spaarvariant, van belastingheffing in
box 3 toe te passen. Sowieso zal die regeling dan ook moeten gelden voor alle
spaartaks betalers in box 3 over de
jaren 2021. en 2022, want over die
jaren zijn de aanslagen nog niet definitief.
In afwachting van de uitspraak van de
Hoge Raad legt de Belastingdienst tot
nader order geen (definitieve) aanslagen op voor aangiften met inkomsten in
box 3.
WvZ
Bron:
“Ons” , KBO Magazine voor Senioren
+ diverse media

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

mensen kijken naar de ontwikkelingen
in dit stukje Tilburg dat langzaam uitgroeit tot ons tweede centrum.
Start: Burgemeester Stekelenburgplein,
Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.

De Stadsgidserij verzorgt in 2022 weer
een aantal mooie wandelingen door de
Stad. Deelname is alleen op basis van
inschrijving. Ingeval U niet over Internet
beschikt kunt U zich ook telefonisch
aanmelden op Tel: 06 48262711.
Onze maximale groepsgrootte is 12 personen.
Wandelingen op inschrijving 2022:
Zondag 26 juni 13.00
Koningshoeven en Jeruzalem.
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
“Hier adem ik vrij, hier voel ik me gelukkig” de woorden van koning Willem II
die hier op Koningshoeven zijn buitenverblijf had.
Start: bij het Bastion hotel aan de IJsclubweg, Tilburg. Kosten € 5,00 p.p.
Zondag 3 juli 13.00 uur
Centrumwandeling.
Inschrijven schrijver@stadsgidserij.nl
De centrumwandeling wordt steeds populairder voor mensen van 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.
Start: Standbeeld Willem II Heuvel Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.
Dinsdag 5 juli 19.00 uur
van Pollet naar Paleis.
Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl
Een prachtige wandeling die ons leidt
vanaf Pollet aan de Spoorlaan (een van
de meest prominente Textielfabrikanten
in Tilburg) door een van de meest historische straten en toegangen tot Tilburg Centrum, de Stationsstraat.
Start: voor de Ingang Natuurmuseum ,
Spoorlaan 434 Tilburg.
Kosten € 5,00 p.p.
Dinsdag 12 juli 19.00 uur
Piushavenwandeling.
Inschrijven: Volkering@stadsgidserij.nl
Een toppertje in Tilburg, een plek met
groeiende belangstelling, een plek met
leuke terrassen en diverse topevenementen.
Start: hoek van de Lancierstraat bij
Brouwerij 013, Tilburg.
Kosten € 5,00 p.p.
Zaterdag 16 juli 13.00 uur Spoorzonewandeling. Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl
De Spoorzone is een publiekstrekker
eerste klas! Van heinde en ver komen

Dinsdag 19 juli 19.00 uur
Goirkewandeling.
Inschrijven : reijnen@stadsgidserij.nl
Een wandeling door het Goirke brengt
een rijk verleden tot leven. De voormalige textielwijk, waar de zweetdruppels
van de arbeiders inmiddels onder het
maaiveld zijn weggespoeld.
Start: voor het Textielmuseum. Goirkestraat 96 Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.
Vrijdag 22 juli 15.00 uur
Nostalgische Kermis.
Inschrijven: reijnen@stadsgidserij.nl
Zaterdag 23 juli 13.00 uur
Nostalgische kermis .
Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl
Zondag 24 juli 13.00 uur
Nostalgische kermis .
Inschrijven : volkering@stadsgidserij.nl
Van d’n hooggaatie tot unne lèkstêel,
wie van de kermis houdt, zit extra goed
dit jaar want we maken een wandeling
over de nostalgische kermis en vertellen
over de historie van de kermis. Daar zal
dan een bezoek gebracht worden aan
een kleine woonwagen uit 1904, het
draaiwerk van een draaimolen, de tent
met rondleiding van Jan de Graaf over
de miniatuur kermis en het terras van
de poffertjessalon van Tinus Beekvelt.
Start: In de Lochal bij he tijdslab.
Kosten € 5.00 p.p.
Dinsdag 26 juli 19.00 uur
Misdaadwandeling.
Inschrijven: schrijver@stadsgidserij.nl
Soms zouden we denken dat het leven
in deze mooie stad door de geschiedenis heen altijd maar rustig voort bleef
krabbelen. Niets is minder waar. Ook in
deze schôonste stad van het land kennen we momenten van moord en doodslag en gebeurtenissen die het daglicht
niet konden verdragen.
Start: voor het Paleis Raadhuis, Tilburg.
Kosten € 5,00 p.p.
Dinsdag 2 augustus 19.00 uur
Spoorpark-Bokhamer wandeling .
Inschrijven: reuver@stadsgidserij.nl
Een geheel nieuwe wandeling van de
Stadsgidserij. Een park aangelegd vanuit het Burgerinitiatief. Een gebied waar
elke Tilburger zich thuis kan voelen. Gekoppeld aan het Spoorpark is de Bokhamer, een dorpje midden in Tilburg, ook
wel de groene long genoemd.
Deze wandeling is niet geschikt voor
wandelaars die slecht te been zijn of gebruik moeten maken van hulpmiddelen.
Start: Ingang Oost van het Spoorpark,
Tilburg. Kosten € 5,00 p.p.
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Zondag 7 augustus 13.00 uur
Westendwandeling.
Inschrijven: reijnen@stadsgidserij.nl
Westend is een voorbeeld van een wijk
die, door zijn veelzijdigheid alleen al het
wandelen meer dan waard is. Vanaf de
Stapperij de Korenbloem nemen wij U
o.a. mee door Zorgvlied waar we uiteraard stilstaan bij Mariëngaarde, de
voormalige kerk aan de Ringbaan West,
het oude Rex theater, het Kromhoutpark, Coba Pulskens etc.
Start: bij Stapperij de Korenbloem, Bredaseweg 261, Tilburg.
Kosten € 5.00 p.p.
Dinsdag 9 augustus 19.00 uur
Vincent van Gogh wandeling.
Inschrijven: schrijver@stadsgidserij.nl
Wie kent niet van Gogh? Waar leefde
en woonde hij in zijn Tilburgse periode?
Waar studeerde hij?
Een prachtige wandeling, gebaseerd op
de route die Vincent dagelijks liep. We
sluiten deze wandeling af in het Paleis
waar hij tekenlessen volgde.
Start: op het St. Anna plein, Tilburg.
Kosten: € 5,00 p.p.
Vrijdag 12 augustus 13.00 uur
Proef de Kade.
Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl
De Piushaven is een stadsdeel dat zich
steeds meer ontwikkelt tot een bruisend
stukje Tilburg. Wie op een zonnige dag
over de kade loopt, is zeker verrast door
de enorme metamorfose die het gebied
ondergaat en proeft ongetwijfeld de gezellige sfeer op de terrasjes langs de
waterkant. Maar dat ’proeven’ krijgt bij
Stadsgidserij nog een extra dimensie tijdens onze ‘Proef de Kade’-wandelingen.
Start: Ketelhuis, Aabe-straat 45, Tilburg.
Kosten 22.50 p.p.
Dinsdag 16 augustus 19.00 uur
Centrumwandeling.
Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl
Omschrijving zie 3 juli
Dinsdag 23 augustus 19.00 uur
Korvelwandeling.
Inschrijven: reijnen@stadsgidserij.nl
“Corvel” wordt al in 1418 genoemd. In
1430 spreekt men over de “heertganck
van Corvel” en in 1440 over “Corvel aan
den Berkdijk. Tot deze oude herdgang
behoren ook het Laar en de Poel.
Start: voor de Kerk, Korvelplein Tilburg.
Kosten € 5,00 p.p.
Zaterdag 27 augustus 13.00
Spoorzonewandeling.
Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl
Omschrijving zie 16 juii.
Wijzigingen wandelingen voorbehouden.

hetetenisklaar.com
Sucade op Tilburgse wijze
Dit recept komt uit het Tilburgs Kookbuukske (ISBN 90-71840-33-6) uit
1997. Een boekje opgedragen aan alle
Tilburgse vrouwen die elke dag weer
van weinig een goede maaltijd op tafel
wisten te brengen en zo de Tilburgers
groot hebben gebracht.

Het recept dat ik plaats is er niet echt
één dat uit armoede is ontstaan. Het bijzondere is dat er Tilburgse ingrediënten
in zitten die overigens zonder enkele
moeite vervangen kunnen worden door
iedere niet inheemse variant. Door de
aanwezigheid van dit bier en deze mos-

Ingrediënten
800-1000 gr sucadelappen
100 gr reuzel (ik gebruikte geklaarde boter)
peper, zout, grove mosterd (Mosterd van het Tilburgs
mosterdmènneke)
2 uien
15 gr bloem
4 el azijn
1 flesje dubbele trappist (La Trappe)
1 citroen
1 laurierblad
3 kruidnagels
3 el gehakte peterselie
2 el gehakte kervel
Bereiding
De sucadelappen bestrooien met peper en zout en insmeren met wat grove mosterd. Minstens 15 minuten laten intrekken. De reuzel of geklaarde boter in een braadpan
goed heet maken en de lapjes daarin bruin aanbraden.
De lapjes uit de pan nemen en in het resterende vet de in
halve ringen gesneden ui aanbraden. Strooi de bloem
over de uien, laat even garen en blus dan af met het trappistenbier, het sap van de citroen en de lepels azijn. Voeg
ook de laurier en de kruidnagels toe. Leg het vlees terug
in deze licht gebonden saus. Gaar ze zo’n anderhalf uur
tot ze gaar zijn. Serveer op een schaal of bord, schep er
wat van de saus over en strooi er peterselie en kervel
overheen. Serveer bijvoorbeeld met aardappelpuree en
erwtjes.
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terd doet het mij nog het meest denken
aan stoofvlees uit het nabijgelegen
Vlaanderen. Zeker de moeite van het
maken waard.

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.

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

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

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
2600246
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

secr.

GEZONDHEIDSZORG
apotheek
prikpost bloedafname
fysiotherapie, sportfysiotherapie
manuele lymfedrainage, bekkentherapie
fysio- en manuele therapie
(sport)podotherapie m. vissers
osteopathie van eijck
huisarts
huisarts
logopedie
tandartspraktijk reijnen
mondhygiëniste
yoga en zwangerschaps-yoga
pedicure de blaak
pedicure
medisch pedicure voet en teen zorg
psychomotorische / emdr kinder-therapie praktijk
diëtistenpraktijk schormans vanmoorsel
beloved kraamzorg
shiatsu (drukpunttherapie)
psychologiepraktijk tilburg

: a.j. lindhout en b.f.m. de kort
: h.p. backx
: v.d.a.p.m. van gogh-schoenmakers
: e.j. reijnen
: a.h.m. ackens-venmans
: y. langenhuijsen
: g.j. weigand
: marion knoop
: blondien lafertin
: r. adriaansens
: l. van moorsel
: sharon santegoeds
: maria van der sar
: f. van gerwen

beeklaan 107
4674552
beeklaan 107,
elke werkdag van 8.15-9.45 uur
beeklaan 109
4674577
beeklaan 109
4674577
beeklaan 145 / meerkensloop 18
4690106
beeklaan 105
5904272
amer 20
4566490
beeklaan 107b
4630809
beeklaan 107a
4676298
beeklaan 122
4679266
beeklaan 143
4632442
swalm 31
4634344
dintel 58
4630900
dieze 15
06-21382280
grevelingen 2
4637344
weteringlaan 162
06- 54741409
grebbe 38
4689795
veerse meer 41
06-57353435
regge 63a
06-43233311
vlettevaart 57
4676554
beeklaan 107a
06-51128758

DIVERSEN
kindercampus grebbe
dir.
beau visage praktijk voor huidverbetering
uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten
woorddienstbegeleider uivaarten en ceremonies

: m. van baest
: g. balsters-pijpers
: h. van der vleuten
: p. ohler

grebbe 42
vlettevaart 14
henriette ronnerstraat 19
www.nabijheidnu.com

AED
Stichting AED Tilburg heeft in 2008 de volgende AED’s geplaatst, op de locaties:
Winkelcentrum Amer
Oude Maasje 9
Regge 132
Aa of Weerijs 42
Geul 1
Wielingen 42
Contactpersoon AED’s in de Blaak: : Huub Hornman: 06 - 12 46 3521

blz 31

06-53830964
5910099
5920048
06-27962414
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Via Paul

013 - 303
319 5
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KO

Via Paul Makelaardij staat voor
je klaar tijdens kantooruren,
in de avond maar
ook in het weekend !

OOP
AANK
KO
W A A R D E B E PA
PA L I N G
WA

TA
AT
ES
TA X A
TIE
S
SP
PA
WO
AANSE W
ONINGEN

www.viapaulmakelaardij.nl
www
.viapaulm
v
makelaa
ar dij.nl
Kempenaarplaats
K
empenaarpla
aats 8, Tilburg
Tilburg | T 013 -30
-30 33 19 5 | E paul@viapaulmakelaardij.nl
paul@viapaulmak
kelaardij.nl

