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Voorwoord
Bij het ter perse gaan van dit wijkblad was de laatste dag van Kindervalantiewerk De Blaak nog in volle gang. Ik verheug me al
weer op het slotgezang waar leiders en kinderen gezamenlijk een waar feest van maken. Het was eindelijk weer eens een week
zonder coronaperikelen. Dat betekende dat er ook weer twallf dubbeldekkerbussen vertrokken richting Bobbejaanland. Affijn u
zult waarschijnlijk allemaal wel een stukje KVW mee hebben gekregen. De hele wijk wordt immers goed benut. Bijzonder is nog
te melden dat dit jaar ook zo’n 20 kinderen uit Oekraïne meededen. Toch bijzonder, maar het het idee van de organisatie is dat
er voor iedereen een plaatsje is bij KVW en voor alle problemen is er een oplossing. Mocht u interesse hebben in de foto’s dan
kunt u die vinden op de website kvwdeblaak.nl.
Verder heeft u natuurlijk kunnen zien dat wij u voortaan via de schermen van wijkraad de Blaak in het Winkelcentrum op de
hoogte houden van onze kopijdatum. Zo kunt u het niet meer vergeten. De volgende ligt op 10 oktober. Schroom niet uw artikelen, aankondigingen en mededelingen tijdig door te geven.
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.

15 jaar koffieochtend
Piet Jan Moerman
Op dinsdag 16 augustus 2022 vierden we op het zonnige terras van De
Hofstede waar 15 jaar geleden de
eerste koffieochtend werd gehouden.
Om 10:15 uur zijn we gestart met koffie en met zelf meegebrachte z.g.
“MORTELTJES”.

!
!
!
!

Ko Schaaders vertelde daarna een stuk
geschiedenis vanaf de oprichting en
vooral van het doel van deze ochtenden. Er waren 47 aanwezigen, mensen
van het eerste uur, maar ook minder frequent komende leden, waarbij werd opgeroepen om toch vooral trouw te
komen om deze ochtend in stand te
houden. De man-vrouw tafelschikking
werd vandaag redelijk verbroken.
Om ons nog vrolijker te maken, hadden
we een draaiorgel ingehuurd, vermoedelijk kon dat orgel zijn juiste draai niet
vinden; het orgel was compleet met zijn
draaier niet op komen dagen.
Dat was bitter, dus werden we getroost
met een bitterbal!
Mieke Zoontjes en Jannie van de Sanden hadden een loterij georganiseerd
met erg leuke prijsjes, o.a. fotolijstjes
om foto’s van deze ochtend in te plaatsen, een set koekenpannen om vanavond een feestmaal in te bereiden,

champagne en als hoofdprijs een ingelijste Delftsblauwe tegel van de Hofstede.
Niet uit de gewonnen pannenset, maar
uit de keuken van De Hofstede werden
nog hartige hapjes geserveerd.

Het was een zeer gezellige bijeenkomst, senioren uit De Blaak sluit u aan
bij ons, elke dinsdagmorgen van 10:15
tot 12:00 uur.
Dank voor uw komst.

!

foto: Ko Schaaders
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Haal gratis jouw erkend horeca-certificaat!
Als bewoner van de blaak lijkt het mij
leuk om ons sociale initiatief onder de
aandacht te brengen in de wijk.
Ik ben de oprichter van The Taste of
Work waar we een uniek concept hebben gelanceerd om mensen om te
scholen voor de horeca. Hieronder een
korte beschrijving van wat wij doen.

gen we rondleidingen bij verschillende
soorten (horeca) bedrijven. Ons doel is
dat je een goed beeld krijgt van wat jij in
een werkgever zoekt en je te ondersteunen bij het vinden van een passende
baan.

Haal gratis jouw erkend
horeca-certificaat!
In onze 10-weekse cursus stomen wij je
klaar voor een baan in de horeca die bij
jou past. Je leert de belangrijkste technieken, de hygiënecode, het vakjargon
en de productkennis van zowel de keuken als de bediening. Je krijgt theorie
en praktijkonderwijs in onze professionele keuken en je doorloopt het jobcoaching programma. Samen met de
andere cursisten proef je jouw eigen
creaties en uiteindelijk oefenen we met
echte gasten.

Gratis, hoe kan dat?
‘Voor onze cursisten zitten er geen kosten verbonden aan de cursus’. De cursus is gefinancierd door onze partners
vanuit de Gemeente Tilburg, die samen
meer vakmensen willen opleiden voor
de horeca.

Erkend Certificaat
Bij het succesvol afronden ontvangen
de cursisten een erkend certificaat vanuit The Taste of Work in samenwerking
met de Rooi Pannen: 'Horeca Assistent'.
Interesse? Bel of mail ons om te bespreken of de cursus wat voor jou is.
Algemene informatie
Start: 12 september 2022 – Tilburg
Duur: 10 weken 2 dagen per week
Kosten: gratis
Aanmelden: info@thetasteofwork.nl
Info: www.thetasteofwork.nl
Telefoonnummer: 0645678265
Betrokken partijen: Gemeente Tilburg,
UWV, ROC, De Rooi Pannen en The
Taste of Work

Leren solliciteren is een belangrijk onderdeel van de cursus. Denk hierbij aan
het maken van jouw cv en het oefenen
van het sollicitatiegesprek. Om je te enthousiasmeren voor het mooie vak krij-
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Primera De Blaak
Amer 7 5032 AZ Tilburg 013- 468 94 33
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KBO Petrus & Paulus

kbopenp@gmail.com

Kom Bij Ons
Voor alle AOW’ers
In de “strijd” tegen het kabinet om de
belangen van de 50-plussers te behartigen tegen het al 13 jaren niet-indexeren
van hun pensioen, gaat KBO-Brabant
nu ook aan de slag tegen het niet volledig mee laten stijgen van de AOW met
het minimumloon.
Sinds 1980 is de AOW wettelijk gekoppeld aan het nettominimumloon en geldend als bestaansminimum. Het nieuwe
kabinet wil de AOW nu hiervan loskoppelen.
Conform het regeerakkoord dient het
minimumloon met 7,5% extra te stijgen.
De sociale uitkeringen stijgen dan mee,
maar de AOW niet.
Dat betekent dat de mensen met alleen
AOW met een lager bestaansminimum
moeten zien rond te komen, dan degenen met minimumloon of een uitkering.
Dat is asociaal en discriminerend en
daarom onacceptabel.
Dit voornemen van het nieuwe kabinet
toont ook nu weer eens aan, hoe belangrijk het is dat ouderen zich blijven
organiseren en geldt evenzeer voor de
toekomst van de komende generatie
50-plussers.

KBO-Brabant en andere ouderenbonden doen samen met 50Plus en andere
oppositiepartijen hun best om dit regeringsvoornemen van tafel te krijgen. U
kunt hen daarbij helpen door steun aan
de 50Plus petitie: “Red de AOW`, te vinden op internet
www.redonzeaow.nl
Bron::
“Ons” , KBO Magazine voor Senioren
50PLUS , Open brief aan Eerste Kamer
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 september worden de volgende
activiteiten georganiseerd:
• wo. 28 aug. t/m do.1 sept
5-daagse busreis Nieheim Duitsland
• wo. 7 sept
Textielmuseum, Goirkestr. Tilburg
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• di. 20 sept
cursus Joodse feesten, Pauluszaal
• wo. 21 sept
Wandeling Wellenseind
• wo. 27 sept.
cursus Joodse feesten, Paulzaal
• di. 11 okt.
Lezing René Bastiaanse
• do. 13 okt.
Eten bij Bregje Oisterwijk
• di. 18 okt.
cursus Joodse feesten
• ?? okt.
Rondleiding St.Jan de Doper, Waalwijk
• ?? nov.
muziek quiz, wijkcentrum de Back
• ?? nov.
Muziekmuseum Tilburg
• do. 22 dec.
Kerstviering, wijkcentrum de Back
• wo. 4 jan.
Nieuwjaarsreceptie, wijkcentrum de
Back
Wilt u meer informatie dan kunt u zich
aanmelden voor de Nieuwsbrief via:
kbopenpnieuwsbrief@gmail.com
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HALLO DE BLAAK!
Smaakvolvlees.nl is de webshop met het beste varkens- en kalfsvlees van eigen bodem. Misschien dat je
al eens van ons gehoord hebt? Geproefd misschien? Nog niet? Juist dat kun je nu als lezer van wijkblad
de Blaak heel voordelig doen met maar liefst 10% korting! Gebruik de kortingscode en ervaar het zelf!

Onze toppers
Varkenshaas
250 gram p.s.

4 stuks

€13,50

€10,-

Kalfshamburger

Kalfsribeye

125 gram p.s.

175 gram p.s.

12 stuks

€22,95

€19,50

10 stuks

LAAGSTE
PRIJS

€49,-

Gratis kalfshaaspuntjes
Gratis kalfshaaspuntjes (2 x 500 gram) bij besteding van €70,-

Thuisbezorgd

Van eigen bodem

Kwaliteitsgarantie

De Wandelaar
Klaas@deblaak.nl
Steeds vaker valt mij tijdens wandelingen op, dat er door de ontwerpers van
de Blaak maar weinig rekening is gehouden met de wensen van voetgangers. Natuurlijk, er zijn volop
wandelpaden en rustige straatjes waar
je prima mee uit de voeten kunt. In dat
opzicht heb je in de wijk geen reden tot
klagen. Er zijn echter details waar ik
graag eens wat meer aandacht voor
zou willen vragen. Ja, achteraf is het
mooi wonen zult u zeggen en er valt nu
weinig meer aan te veranderen. Bij de
aanleg van de prachtig meanderende
fietspaden en wandelpaden lijkt er
vooral aandacht te zijn geweest voor
landschappelijke schoonheid. Dat
vooral de gehaaste gebruikers ervan
daar minder oog voor hebben, kun je op
diverse plekken waarnemen. Aanvankelijk ontstane geitenpaadjes om de bochten af te snijden zijn in de loop der jaren
verworden tot ware olifanten-trails. Onreglementair gebruik van voetpaden
heb ik al eens aangekaart. Er zijn echter
ook situaties waarbij de veiligheid van
de wandelaar in het geding is. Als ik de
wijk binnenkom en over het Dongepad
(centraal fietspad) naar huis loop moet
ik vier keer het fietspad op een kruispunt diagonaal oversteken omdat het
voetpad ophoudt en aan de andere kant
verder gaat.
Waar ik me ook nogal eens aan erger,
is de positionering van de straatverlichting. Vaak bijna op het midden van het
voetpad. Duw je een kinderwagen of
gebruik je een rollator, dan moet je regelmatig om die verlichting heen laveren via het fietspad. Gehaaste
gebruikers van het fietspad die niet hoe-

ven te vrezen voor handhaving, vormen
in beide situaties een risico.
Jaren geleden is door onze hoofdredacteur de situatie rond de scholen al eens
beschreven, waarbij gehaaste en half
op de stoep parkerende kind-afleveraars een onveilige situatie creëerden.
De destijds wel handhavende wijkagent
bleek voor protesterende slachtoffers
telefonisch onvindbaar, wat hem de
kwalificatie “ontwijkagent” opleverde.
Ook met het beboeten van de eigenaars
van kinderspeelplaatsbevuilende hondjes hebben de handhavers geen vriendjes gemaakt. Dat de moderne mens
steeds meer schijt heeft aan het gezag
en in de vocale aanval gaat, is wellicht

mede de oorzaak van het nagenoeg
verdwijnen van de handhaving. Een
taak die tegenwoordig nogal eens wordt
afgeschoven naar vrijwilligers van buurtpreventie, de oren en ogen van de wijk,
zonder gezag.
Bovenstaande voorbeelden illustreren
wel dat gedrag van mensen en de ontwikkelingen daarin over decennia, in het
ontwerpstadium van een wijk moeilijk te
voorspellen zijn. Maar ook dat gewenste
veranderingen niet vanzelf gaan. De
moraal van het verhaal is dus dat die bij
de mensen zelf moet beginnen. Ik heb
twee grijpertjes voor zwerfvuil aangeschaft.

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:

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

Peutergym in de Blaak?!
Hebben jullie een peuter die het leuk
vindt om te klimmen en klauteren?
Sportvereniging de Blaak onderzoekt of
er in de wijk behoefte is aan deze activiteit. Bij genoeg aanmel-dingen willen wij
een groep voor peutergym opstarten.
Laat ons via via de qr code weten dat je
interesse hebt! Wij gaan dan ons best
doen om peutergym in de Blaak te realise-ren.
Wat is peutergym?
Peutergym is een les waar in peuters, al
dan niet met hun ouders, onder begeleiding van een leraar lichamelijke activiteiten doen. Dansen op muziek,
klimmen, klauteren, sprin-gen en rollen
komen aan bod. Zo verbetert de motoriek van je peuter spelenderwijs.

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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Bootcamp
Wil jij intensief sporten in de buitenlucht? Dan is de bootcamp misschien
iets voor jou! Op maandag en woensdag kun je bootcamp bij ons volgen bij
Jeffrey of Astrid. We spor-ten met materialen en geen training is hetzelfde. Doe
gerust een proefles om te kijken of het
iets voor jou is!

Volgen jullie ons al op social media?
Internet: www.svdeblaak.nl
facebook:
https://www.facebook.com/sportvereniging.deblaak
instagram: sportvereniging de blaak

Yoga
Is bootcamp iets te ruig voor jou, dan
hebben we ook nog yoga in het assortiment. Onze trainster Michaela verzorgt
elke maandag de yogales met passie.
In de lessen zit vol-doende afwisseling.
De ene keer meer gericht op yinyoga
(rustig) en een andere keer met meer
power. Zo werk je aan een sterk en soepel lichaam. Ook kan beoefening van
yoga zorgen voor vermindering van bijvoorbeeld nek/rugklachten.
De lessen worden gegeven in basisschool de Blaak.
Van de voorzitter:
Zomervakantie bijna voorbij!! Sportief
op vakantie geweest? Gewandeld, gezwommen, geklommen? Allemaal werkwoorden. Dus DOEN! Met als gevolg
het lijf in goede conditie houden. Is het
gelukt? Heb je het kunnen meten met
apparatuur aan je lijf de stappentel-ler,
de hartslag, wellicht zelfs de bloeddruk.
Of gewoon lekker op de ouderwetse
manier: 'Ik voel me fit’.
Of heel bourgondisch lekker eten, veel
eten, een drankje te veel, een ijsje dat
je niet kon weerstaan. Hangend in een
hangmat, liggend op een bedje. Geen
fiets maar een auto voor een bezoek
aan de bakker. Een paar kilootjes erbij?
Vaak is het contrast niet zo scherp en
heeft iedereen wel dingen ondernomen
uit beide 'kleuren'. In beide gevallen is
het nu zaak om dat lijf te onderhouden
(eerste groep) of weer in een betere
conditie te brengen. En waar kan dat nu

beter dan bij je eigen wijk-sportvereniging. Dicht bij huis, goedkoop en met
buurtgenoten sporten. Ook nog goed
voor de sociale contacten. Wat wil je
nog meer? De sporten die wij verder
nog organise-ren:
* Voetbal, Keepfit en Volleybal op
woensdagavond in de sporthal aan de
Grebbe.
* Badminton voor jeugd en volwassenen
op donderdag in de sporthal aan de
Grebbe.
Nog even de kat uit de boom kijken?
Het is geen probleem om een keertje te
komen kij-ken. Wees welkom! Aanmelding van tevoren niet noodzakelijk,
maar wel prettig. En met-een meesporten? Dat kan ook zolang de groepen
niet te groot worden! Alle onze sporten
beginnen weer vanaf maandag 5 september.
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Cengo Ulusan
van wijkraad De Blaak aan het woord
gende is. Ik heb er heel veel zin in! Er
staan de komende maanden natuurlijk
nog veel meer wijkactiviteiten op de
planning, dus houd onze social media
en website in de gaten.
Speciaal voor de hardlopers: binnenkort
komt de nieuwe Blaakrun-organisatie
voor de eerste keer bij elkaar om dit
evenement (de derde editie) te organiseren. Een datum is nog niet bekend,
maar ik ben blij dat we weer vrijwilligers
(zelf ook fanatieke lopers) hebben kunnen vinden, die deze kar willen gaan
trekken.

Hoempa-hoempa-hoempa KVW!
De KVW-tent is het weekend dat ik dit
stukje schrijf, nèt weer opgezet door de
vrijwilligers. Ik hoop dat zij en de deelnemende kinderen weer een enorm
leuke en zonnige week voor de boeg
zullen hebben. Tja, de zomer(school)vakantie zit er weer bijna op en ik, en
velen met mij, komen weer in onze routine. Toch kijk ik alweer vooruit naar de
volgende wijkactiviteiten, waarvan de
WijKwis op 15 oktober a.s. de eerstvol-

Nieuwe wijkwethouder, wijkregisseur
en omgevingsmanager
Tenslotte wil ik hier graag nogmaals
onze afscheidende wijkwethouder Marcelle Hendrickx, wijkregisseur Diny
Maas en omgevingsmanager Joris Ketelaars namens de wijkraad bedanken
voor hun inzet voor onze wijk en de fijne
samenwerking. Tegelijkertijd verwelkomen we hun respectievelijke opvolgers
Esmah Lahlah, Samira Ezzahti en Koen
Wilsing van harte en kijken we uit naar
onze kennismaking en samenwerking!

Sportcafé De Blaak
De oplettende Blaak-bewoners hebben
natuurlijk al gezien dat de afgelopen
weken is gestart met de opknapbeurt
van het interieur van ons sportcafé. Dit
zou begin oktober gereed moeten zijn.
De wijkraad gaat binnenkort met de beheerder om de tafel, om te kijken welke
nieuwe jongerenactiviteiten we in het
sportcafé samen kunnen organiseren,
om ook deze doelgroep binnen De
Blaak meer te kunnen bieden. Interesse
om mee te denken en/of organiseren?
Mail dan naar secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

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

Het terras
John Claesen
Mijn vrouw en ik wandelen in de zomer
graag door de stad. Er zijn altijd wel
leuke plekjes te vinden en sommige van
deze plekjes slaan wij nooit over. Het
Terras. Wij kunnen dan genieten van
een heerlijk drankje. Je kunt zeggen:
waarom drink je dan niet gewoon thuis?
Dat is toch voordeliger en zeker in deze
tijden waar de prijzen de pan uitrijzen.
Vanuit ons flatje hebben wij alleen uitzicht op een kale muur. Dus wij zitten
graag op een terras in de stad waar we
vooral mensen kijken. Daarbij is mijn
vrouw niet zo`n prater en dan blijft er
niets anders over dan mensen kijken.
En een drankje drinken natuurlijk. Wij
lopen dus vaak door de stad. Laatst liepen we door een van de vele straatjes
die Tilburg rijk is en kwamen terecht bij
het van Kessels museum.
Dit museum gaat niet over het bekende,
Tilburgse meisje Marietje van Kessels
die in 1900 is vermoord. Voor degene

die de historie van Tilburg niet kennen,
Marietje was de dochter van Mathieu
van Kessels. Zij was vermoord in een
kerk in het jaar 1900 en deze moord is
nooit opgelost en het is nog altijd een
raadsel wie het gedaan heeft. De pastoor moet het wel hebben geweten wie
het gedaan heeft; hijzelf of een ander.
Daarbij ging in die tijd iedereen biechten
en zeker als men iets verkeerd had gedaan. De pastoor moest dus meer
weten.
Van Kessels, Marietjes vader, was ondernemer en had in zijn gloriedagen
een instrumentenfabriek. Daar ging dit
museum over. De gids vertelde ons
prachtige ,ellenlange verhalen waar je
dorst van kreeg. Hij bleef maar vertellen
en wij liepen verder naar boven en verder weg van de toog die beneden uitnodigend naar ons had gekeken. Het
museum was leuk om te bezoeken en
wij komen zeker terug, al is het maar in

van der

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl
Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

blz 11

het café dat erbij hoort. Wij wandelden
over het Heuvelplein naar de Heuvelse
kerk. We hadden deze kerk al erg goed
bestudeerd vanaf de verschillende terrasjes aan de overkant. Wij zijn trouwens getrouwd in deze kerk. In die tijd
trouwden we en was samenwonen er
niet bij. Trouwens, het maakt toch niks
uit of je getrouwd bent of niet. Ik moet
wel zeggen, sinds wij getrouwd zijn lossen wij samen dingen op, die ik in mijn
eentje niet zou hebben gehad. Wij hoorden van de gids dat er in de kerk
fresco’s te vinden zijn. Ik dacht dat dat
ijsjes waren, maar het zijn muurschilderingen. Op de achtste kruisweg is de
geboorte van voormalig koningin Juliana geschilderd. Er staat een meisje
met oranje sjerp, een kroontje en het
geboortejaar van Juliana. Mijn vrouw en
ik zijn niet te lang in de kerk gebleven,
want we hadden niet zoveel tijd en we
waren ook niet gewend om lang in kerken te zijn. Wel op de kermis, die ooit
door de Kerk werd verboden.
De kermis is voor veel Tilburgers de vakantieweek van het jaar. Oliebollen
eten, drankje drinken, kaneelstokken likken en andere versnaperingen tot je
nemen. Mijn vrouw en ik lopen graag
over de kermis en bekijken mensen die
een vermogen in de gokkasten laten
verdwijnen. Ze worden zo blij als een
kind als ze een pluche beest winnen die
thuis verdwijnt op de zolder en later in
het jaar in de vuilnisbak wordt gedeponeerd. Zonde van het geld. Ik pak nog
een drankje op het terras en kijk vanuit
mijn terrasstoel naar de voorbijlopende
mensen die mij aankijken of ze mij hier
al eerder hebben gezien.
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Grebbe 40, 5032 RT Tilburg
tel:013 - 4675632
e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

Wat een fantastisch schooljaar!
Wij kijken in deze heerlijk zonnige en
warme zomer met veel plezier terug op
een mooi schooljaar, waarin er ondanks de lockdown in de winter, toch
heel veel fijne momenten waren. Het is
onmogelijk om alle activiteiten te belichten, maar om u een indruk te geven
delen wij deze mooie collage met u.
In deze collage v.l.n.r.
- Bezoek aan de boerderij van unit 2.
- Groepsfoto Verrekijkers unit 4 gemaakt tijdens Kindervragenuur in de
Tweede kamer.
- Unit 1 naar een prachtige voorstelling
in Theaters Tilburg.
- Diploma-uitreiking voor Jeugdimkers
van unit 3.
- Theatervoorstelling i.h.k.v. verkeer.
- Leerling van de Verrekijkers wordt
geïnterviewd bij bezoek Kindervragenuur Tweede Kamer.
- Het hele schooljaar op donderdagmiddag veel verschillende cultuuractiviteiten in alle units tijdens de
cultuurmiddag.
- Trots op onze kanjers die bij Sponsorloop Wandelen voor Water ruim €
8.000,- bij elkaar wandelden.
- In het kader van het 100-jarig bestaan van de Piushaven deden leerlingen van leerjaar 7 (unit 4) mee aan het
‘Piushaven-project’ met o.a.:
-techniek: bruggen bouwen bij
het Ontdekstation,
- boottocht door de Piushaven.
- Unit 4 naar de Kinderuniversiteit van
Tilburg University.
- In unit 2 hebben leerlingen geleerd
wat een kettingreactie is.
- Dronecup finale van unit 3 samen
met andere scholen van stichting
Xpect Primair in Sporthal De Blaak.

Calandhof 4
5025 DP Tilburg

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl
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Wordt uw kind in het schooljaar 2022
- 2023 4 jaar?
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.
Nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar onze open dagen!
Wij nodigen ouders van kinderen die in
het schooljaar 2022-2023 vier jaar worden en in De Blaak wonen uit voor onze
open dagen op dinsdag 29 november
2022 én dinsdag 29 maart 2023.
U bent dan van harte welkom om
samen met uw kind(eren) te komen kijken naar onze school in bedrijf van 9.00
– 12.00 u. en van 13.00 – 15.00 u.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om
onze open dagen te bezoeken dan kunt
u contact met ons opnemen om een afspraak te plannen voor een persoonlijk
gesprek en rondleiding.
Wilt u meer informatie over De Borne en
betekenisvol onderwijs? Ga naar onze
website of neem contact op met Norman de Langen (directeur) en maak een
afspraak voor een kennismaking en
rondleiding door onze school.
013 - 4675632
bs.de.borne@xpectprimair.nl
www.basisschooldeborne.nl

U zoekt een
vakkundige

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

ELEKTRICIEN
in De Blaak?

kosten van
van het eerste
eerste gespr
ek o
ver je
De kosten
gesprek
over
hypotheek zijn voor
onze
voor 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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Energieadvies
op maat
speciaal voor De Blaak
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Nieuws van Gemengd Koor Malkander

Na een welverdiende vakantie beginnen
we op donderdag 6 september weer
met ons nieuwe koorseizoen.
In het afgelopen koorjaar hadden we
nog veel last van de naweeën van
covid: er waren weinig concerten, zo
konden de jaarlijkse kerstconcerten in
enkele verzorgingshuizen, wat toch ook
wel een Malkandertraditie is, geen doorgang vinden.
Waar we wel met een goed gevoel op
terugkijken was ons lenteconcert in de
Hofstede de Blaak op zondagmiddag 22

mei. In een volle zaal zongen we een
mix van vrolijke liedjes, afgewisseld met
enkele “serieuze liederen van Purcell
en Fauré.
2022 is ons jubileumjaar; we bestaan inmiddels al 35 jaar. Helaas hebben we
ons jubileumconcert een jaar uit moeten
stellen en hebben we het verplaatst
naar 2023.
De komende periode gaan we aan de
slag met een mooi jubileumconcert.
Overigens een prima moment om in te
stappen bij ons koor. We zijn nog op
zoek naar nieuwe leden. Vooral tenoren

en bassen zijn zeer welkom, maar sopranen en alten mogen ons koor ook
komen versterken. Wij repeteren nog
steeds elke donderdagavond in de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan. Wil je meer weten of een keertje
komen luisteren? Bekijk dan eens de
website www.koormalkander.nl en stuur
een mailtje naar
info@koormalkander.nl.

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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Jubileumtoernooi TC de Blaak : groot succes

Zowel voor het materiaal als
de inwendige mens is goed gezorgd.
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Vrijwilligers gezocht door het nieuwe
Kessels Museum!

Het Kessels Museum opende de deuren
begin juli jl op de nieuwe locatie aan de
Stationsstraat in Tilburg met een fantastische moderne opstelling dat een bezoek uitdagend maakt. Met een ruime

historische achtergrond blikt het museum ook vooruit. Bijzonder is het onderdeel KidsMuziekLab, met een
speurtocht voor de kinderen, waar zij allerlei instrumenten kunnen uitproberen

én met workshops om een eigen instrumentje te maken.
Om meer dagen open te gaan is het
museum op zoek naar gastvrouwen/heren, voor ontvangst en kassa, én
technische mensen die onze bezoekers
meer kunnen gaan vertellen over de
muziekinstrumenten die in het verleden
door Kessels zijn gebouwd. Dit om de
groep vrijwilligers uit te breiden.
Spreekt dit je aan en wil jij onderdeel
gaan uitmaken van deze groep? Wil jij
opgeleid worden om bezoekers van
alles te vertellen. Of heb jij die technische vaardigheden? Dan zijn we op
zoek naar jou.
Stuur een mail met je gegevens naar
info@kesselsmuseum.nl voor meer informatie en toelichting op de diverse
mogelijkheden. Dan neemt Joop van de
Meulenreek, bestuurslid Kessels Museum, z.s.m. contact met je op.

VERKOZEN TOT BESTE SALON VAN TILBURG
BINDWEEFSELMASSAGE - RIMPELS EN HUIDVERSLAPPING - LITTEKENS - DIV SOORTEN PEELINGEN
HYPERPIGMENTATIE - ROSACEA - RODE VLEKJES - ECZEEM

Beau Visage praktijk voor huidverbetering en huidverjonging
Afspraak maken? Eerst even bellen!

Vlettevaart 14, 5032BM Tilburg . www.beauvisage.nl / beauvisagetilburg@gmail.com
013 5910099 / 0619765309
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het gemeentelijke project Aan de slag
met je huis. Inmiddels had hij ruime ervaring met het verduurzamen van zijn
eigen huis, tevens volgde hij opleidingen en bijscholingscursussen op het gebied van verduurzamen van woningen.
Op dit moment is hij actief in het vernieuwde gemeentelijke project als onafhankelijk energieadviseur, evenals bij
de energiecoöperatie in Oisterwijk. De
onafhankelijkheid is een essentiële
voorwaarde voor hem.

Hans Jager, energieadviseur voor de
Blaak
Vele bewoners zullen hem herkennen
van de affiche als energieadviseur of
van een huisbezoek als energieadviseur.
Hans Jager is al heel wat jaren betrokken bij allerlei activiteiten in de Blaak.
Eerst als voorzitter van de wijkraad de
Blaak, later als voorzitter van de tennisvereniging de Blaak en daarna als een
van de oprichters van de de werkgroep
Duurzame energie van de wijkraad. Dit
was in 2012 samen met o.a Ruud Zuer,
Hans van Roosmalen en Harrie Remmers. Deze werkgroep werd later omgevormd tot de huidige energiecoöperatie
de Blaak, waarvan hij nu secretaris is.
In de eerste jaren werkte hij mee aan
het organiseren van energiecafe’s en
collectieve inkoopacties van o.a zonnepanelen, spouw- en vloerisolatie en
energiebesparend glas.
In 2018 werd hij energieadviseur binnen

Inmiddels heeft hij enkele honderden
adviezen uitgebracht in de Blaak, de
rest van de gemeente Tilburg en in Oisterwijk. Maar wat trekt hem in het geven
van energieadviezen? Wordt het na zoveel adviezen niet wat saai?
“Het is heel dankbaar werk om mensen
te adviseren hoe ze, zeker in deze dure
tijd, op vaak eenvoudige wijze energie
kunnen besparen. Bewoners geven aan
dat ze hier en daar wel wat informatie
gelezen hebben, maar in de overvloed
van (commerciële) informatie de weg
zijn kwijtgeraakt en behoefte hebben
aan een concreet stappenplan. Daar
kan ik bij helpen. Omdat iedere woonsituatie weer anders is, blijft het boeiend”.
Kees de Rooij
Energieadvies voor uw huis
Heeft u ook zo’n hoge energierekening
of bent u begaan met het klimaat (of
beide) dan kan een energieadviseur u
behulpzaam zijn om samen met u een
plan te maken.
In het kader van het gemeentelijke project Aan de slag met je huis heeft de gemeente een elftal onafhankelijke
energieadviseurs aangetrokken. Voor
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de gemeente is dat een belangrijk middel om bewoners te bewegen aan CO2reductie te werken.
Hoe werkt het aanvragen van een
energieadvies?
U kunt zich aanmelden voor een advies
via duurzamertilburg.nl. Specifieke vragen waar u graag antwoord op wilt hebben kunt u dan alvast doorgeven.
Tijdens een telefonisch contact wordt
een afspraak met u en een energieadviseur gemaakt. Indien u voorkeur heeft
voor een bepaalde energieadviseur kunt
u dat tevens aangeven.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging
van de afspraak. Tegelijkertijd wordt
een account aangemaakt dat gekoppeld is aan uw mailadres voor een strikt
persoonlijk dossier over de kenmerken
van uw huis. Deze informatie geeft de
energieadviseur vooraf al enig inzicht in
de mogelijke maatregelen voor energiebesparing en comfortverbetering en is
de basis voor het gesprek van de energieadviseur met u. Het gaat dan over de
isolatie van het huis, de gebruikte (verwarmings)apparatuur en hoe u het huis
bewoont (gedrag).
U ontvangt daarna een schriftelijk rapport met de adviezen. Mocht u daarna
nog hulp nodig hebben voor voorbereiding van de uitvoering (offertes aanvragen/beoordelen) dan is dat mogelijk. Dit
is nu nog gratis (2 uur) voor de eerste
honderd aanvragen.
In het kader van een tijdelijke actie is
het nu ook mogelijk om voor 25 euro
een energieadvies aan te vragen ipv 65
euro.
Hans Jager

Woensdag 13 juli 2022 was er een lezing voor onze seniore Blaakbewoners
in Hofstede De Blaak. Ondanks het heel
warme weer, was er een mooie opkomst van bijna 40 bewoners. Iedereen
kreeg bij binnenkomst en in de pauze
een kopje koffie of thee, aangeboden
door de wijkraad.
Medewerkers van Contour de Twern lieten interessante onderwerpen aan bod
komen.
• Saskia van Zijl stelde zich voor als
onze nieuwe sociaal werker,
• Brenda van Dreesen gaf een lezing
over positieve gezondheid,
• Evy van den Bogaart gaf een toelichting op “Fijn Thuis Gesprekken“.
De bijeenkomst duurde van 10.00 tot
12.00 uur. Er was tijdens de lezingen
voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en om vragen te stellen.
Na afloop waren de medewerkers van
Contour de Twern er nog even om persoonlijke vragen te beantwoorden. En
er werden ook al afspraken gemaakt
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voor een Fijn Thuis Gesprek. Alles bij
elkaar een zeer geslaagde bijeenkomst.
In het najaar organiseren we weer een
lezing en hopen u daar dan weer te
mogen ontmoeten.
Nelly van der Bijl
Bestuursondersteuner zorg, wmo en ouderennetwerk Wijkraad De Blaak
nelly@wijkraaddeblaak.nl of
0642575760
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Nieuwe contactpersonen bij de gemeente
De wijkraad heeft altijd een nauwe, goede band gehad met de gemeente Tilburg. Die samenwerking is altijd hard nodig en erg nuttig
gebleken. De wijkraad weet wat er speelt op wijk- en zelfs straatniveau en kan daarom nieuwe initiatieven, maar ook zorgen bij de gemeente neerleggen. Eens per half jaar zitten we met de gemeente
en de politie om tafel om te praten over actuele zaken. Ook kunt u
zelf met de gemeente in gesprek tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering. Er veranderen nu een aantal dingen in die samenwerking.
Zo vertrekt wijkwethouder Marcelle Hendrickx (D66) binnenkort. Dat
heeft te maken met de zetelverdeling van de gemeenteraad na de
gemeenteraadsverkiezingen in maart. Marcelle Hendrickx was jarenlang de wethouder die verbonden was met (onder andere) De
Blaak, maar zij vervult die rol voortaan voor de wijk Oude StadNoord. Zoals Cengo in zijn voorwoord ook al schreef zijn we Hendrickx dankbaar voor haar jarenlang interesse in, en inzet voor de
wijk.
Voortaan wordt Esmah Lahlah (GroenLinks). Naast De Blaak wordt
zij ook wijkwethouder van Wandelbos, De Reit, Zorgvlied en Het
Zand. Als u dit leest heeft de wijkraad een kennismakingsgesprek
met haar gehad. We kijken erg uit naar de toekomstige samenwerking!
Daarnaast vertrekken ook onze twee belangrijkste aanspreekpunten binnen de gemeente. Joris Ketelaars was jarenlang de omgevingsmanager en hield zich bezig met beleid en algemene zaken.
Hij gaat zich voortaan richten op andere gebieden in de gemeente.
Ook Diny Maas, de wijkregisseur, vertrekt. Diny was dé persoon bij
wie we terecht konden voor het plaatsen van nieuwe bankjes of
speeltoestellen en ze wist precies wat er speelde in de wijk, maar
ze gaat met een welverdiend pensioen. We hebben met hen beide
altijd zeer prettig samengewerkt en bedanken ook hun voor hun tomeloze inzet voor de wijk.
Met hun vervangers, Samira Ezzahti en Koen Wilsing, hebben we
bij als u dit leest ook ontmoet voor een kennismaking. U ziet hen
hopelijk snel terug bij de bewonersvergadering.

Blaak-fietstochten 2022

Op dinsdag 4 oktober is weer de laatste fietstocht
van dit seizoen. De tocht gaat via een afwisselende
route via Landgoed De Utrecht naar ’t Jachthuis in
België, waar de koffiepauze wordt gehouden. Terug
via Gorp en Roovert en in de Blaak wordt de tocht,
naar goed gebruik, in het Sportcafé afgesloten met
een eenvoudige lunch. Kosten voor de deelnemers
zijn € 5,-. Dat wordt geïnd tijdens de koffiepauze.
De Wijkraad acht het van belang dat er activiteiten
in de wijk worden georganiseerd,die de sociale cohesie bevorderen en zeker wanneer dit gebeurt in
het sportieve vlak. Reden voor de Wijkraad om dit
te stimuleren in de vorm van een bijdrage (en zo
ook nu weer) in de kosten van deze lunch.
Op dinsdag 4 april 2023 zullen de fietstochten weer
worden hervat.

Wandelen

Nu het fietsseizoen is afgesloten, staan er voor de
wandelliefhebbers gedurende de komende wintermaanden weer 5 wandelingen op het programma.
Die zijn op dinsdag 1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari en 7 maart.
De wandelingen in de omgeving van de Blaak zijn
ca. 6 km en starten om 09:30 uur bij de Hofstede.
Na ongeveer 5 kwartier zijn we weer terug bij de
Hofstede, waar de wandeling kan worden besloten
met koffiedrinken.
Bij te slechte weersomstandigheden zal de wandeling een week worden uitgesteld.
Info: wimvanzijl@telfort.nl of (013) 4674603.
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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 06 48262711.
Ook de coronacrisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze maximale groepsgrootte is
12 pers. We respecteren de 1,5 meternorm en ingeval van verkoudheidsklachten verzoeken we u om niet mee
te wandelen. Ingeval nodig en mogelijk,
worden extra wandelingen ingezet.
Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de besluitvorming van het
kabinet inzake Covid-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden.
Let op!! Stadsgidserij Tilburg bestaat dit
jaar 25 jaar en in het kader van dat jubileum worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er van 6
september tot 8 oktober een mini-expo
te bezichtigen in het tijdlab (LocHal),
wordt er in diezelfde LocHal op 21 september een lezing gegeven over markante Tilburgers (Wereldberoemd in
Tilburg) en rijden we op 1 oktober met
een bus toertochten door de stad waaraan Tilburgers gratis middels speciale
buskaarten kunnen deelnemen. Houd
de website www.stadsgidserij.nl en verdere publicaties in de media in de gaten
om er straks ook bij te kunnen zijn!

Wandelingen op inschrijving 2022:
Vrijdag 16 september 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. Onze gids vertelt u niet alleen alles
over verleden, heden en toekomst van
de haven, maar we brengen ook een
bezoek aan verrassende zaakjes waarvan de ondernemers graag hun producten tot leven brengen en u er letterlijk
van mee laten proeven. Uiteraard starten en eindigen we op het terras! Proef
met ons mee!
Start: Ketelhuis, Aabe-straat 45, Tilburg.
Kosten 22.50 p.p.
Zondag 18 september 13.00 uur
Spoorpark-Bokhamer wandeling.
Inschrijven: schrijver@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 ter been zijn of
gebruik moeten maken van hulpmiddelen.
Start: Ingang oost van het Spoorpark,
Tilburg. Kosten € 5,00 p.p.
Zaterdag 24 september 13.00 uur
Spoorzonewandeling.
Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl
De Spoorzone is een publiekstrekker
eerste klas! Van heinde en ver komen
mensen kijken naar de ontwikkelingen
in dit stukje Tilburg dat langzaam uitgroeit tot ons tweede centrum.
Met publiektrekkers als de LocHal, De
Koepelhal en Mind-labs, maar ook
steeds meer woningbouw en horecagelegenheden, begint de Spoorzone al
aardig ‘op de rails’ te staan.
De gids zet u op het juiste spoor als hij
verhaalt over verleden, heden en toekomst.
Start: Burgemeester Stekelenburgplein,
Tilburg. Kosten € 5.00 p.p.
Zondag 9 oktober 13.00 uur
Wijnwandeling.
Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl
Wijnwandeling met proeverij. In Tilburg
weet men al jaren wat lekker is en
onder de kurk zit. Ooit begonnen met de
geestelijkheid die niet alleen tijdens de
mis maar ook graag erna een wijntje
schonk en al spoedig werd overgenomen door de Tilburgse textielbaronnen.
Grote namen als Bogaers, Verbunt, Ker-

stens, Knegtel en Vollaers Mandos zullen tijdens deze wandeling passeren.
Na afloop moet er zeker geproefd worden.
Start: Achter de Heikese kerk, Stadhuisstraat 6, Tilburg. Kosten € 18,50 p.p.
Zondag 16 oktober 13.00 uur
fietstocht muurschilderingen.
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Tilburg begint steeds meer kleur op de
wangen te krijgen. Met alle activiteiten
in Spoorzone, Spoorpark en Haven ontstijgt de stad met rasse schreden het
wat grijze imago. Die kleur verschijnt
niet alleen op de wangen, maar zeker
ook op de gevels die steeds meer gesierd worden door prachtige muurschilderingen. Daar willen we natuurlijk vast
en zeker meer van weten. Dat kan!
Stadsgidserij Tilburg neemt u graag
mee langs een kleurrijk palet dat verspreid ligt over de stad. Daarom laten
we bij deze rondtocht onze wandel-

schoenen thuis en springen we met een
gids op de fiets om meer te ontdekken
over de makers, de betekenis en de
achtergronden van deze muurschilderkunst.
Start: Piushaven bij de “Den Ophef” Tilburg. Kosten € 5,00 p.p. (Max 10 personen)
Zaterdag 22 oktober 13.00 uur
Oorlog, Bevrijding en Herdenking wandeling.
Inschrijven: reuver@stadsgidserij.nl
Een wandeling in het kader van 78 bevrijding. Een wandeling die begint in
het Vrijheidspark gelegen achter het
Factorium aan de Bisschop Zwijsenstraat. Een mooie gelegenheid om eens
mee te gaan op een route die vanuit
deze tuin start en vervolgens langs
plekken voert die stuk voor stuk op een
of andere wijze een relatie leggen met
Tilburg en de 2e Wereldoorlog.
Start: Vrijheidspark, Bisschop Zwijsenstraat Tilburg. Kosten 5,00 p.p.
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Zondag 30 oktober 13.00
Hasseltwandeling.
Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl
Wie Hasselt zegt, zegt natuurlijk Hasseltse kapel, maar er ligt veel meer geschiedenis voor het oprapen in deze
hele oude herdgang van Tilburg. Daar in
het voormalige noordwesten van de
stad stond immers niet voor niets het
Kasteel van Tilburg, omringd door de
Kasteelsche Bossen. Voor ieder een
wandeling die benieuwd is naar al dat
spannends en moois van het Hasselts
verleden, maar ook wat de wijk anno
2022 te bieden heeft.
Start: voor wijkcentrum de Poorten,
Hasseltstraat 194 Tilburg. Kosten € 5,00
p.p.
Wijzigingen wandelingen voorbehouden.

Wet op de Lijkbezorging
A. van der Leun
Voorzitter begraafplaats Vredehof
In 1991 trad de 'Wet op de Lijkbezorging' in werking. Deze regelt talloze
zaken rondom overlijden en omgang
met het dode lichaam. Zal ik een paar
aspecten opnoemen? De wet regelt dat
je niet binnen 36 uur mag worden begraven, maar in beginsel wel begraven
of gecremeerd moet worden uiterlijk op
de 6e werkdag na overlijden. De wet
bepaalt bij een crematie dat je de asbus
een maand bij het crematorium moet

laten staan. Dat een lichaam zoveel
centimeter diep moet begraven. Dat bij
elk overlijden een lijkschouwing plaatsvindt door een arts, dat een ambtenaar
van de burgerlijke stand toestemming
moet geven voor begraving of crematie.
Dat een lijk gebruikt mag worden voor
wetenschappelijke doeleinden, maar
pas na van tevoren gegeven toestemming van de overledene.

Ook zijn er bepalingen die tamelijk uitzonderlijk klinken. Zoals de bepaling dat
de wet op de lijkbezorging niet geldt
voor leden van het koninklijk huis. En
wanneer een dood lichaam een zeemansgraf kan krijgen. En als niemand
(familie e.d.) het initiatief neemt voor
een begraving of crematie de burgemeester verantwoordelijk wordt voor de
begrafenis.

En let wel, om complottheorieën tegen
te gaan, achter die wettelijke regels
zaten een paar belangrijke principes.
Het respecteren van levens- of geloofsovertuiging, het juridisch borgen (een
natuurlijke dood of wellicht een moord
of doodslag?) van de status van een
dood lichaam, het respectvol omgaan
met een dood lichaam, het up-to-date
houden van de gemeentelijke basisadministratie, hygiëne en volksgezondheid
in stand houden. Ik noem maar eens
wat.
Nog in 2018 heeft de wetgever een deel
van de wet gewijzigd. Dat ging om een
wens die heel direct voortkwam uit de
samenleving. Sommige ouders van

doodgeboren kinderen wilden graag dat
de naam van het levenloos geboren
kind opgenomen kan worden in de administratieve systemen van de overheid.
Nu na ruim 30 jaar wordt de wet integraal aangepast. De uitvaartwet. Want
er zijn allemaal dingen in de samenleving gewijzigd, die ook consequenties
hebben voor wetgeving. We kennen
nog geen nieuwe wetstekst. Persoonlijk
verwacht ik dat bijvoorbeeld nieuwe wijzen van 'lijkbezorging', dit is het gebruikte woord in de huidige wet,
toegestaan zullen gaan worden. Want
tot op heden mag in Nederland geen Alkalische Hydrolyse (oftewel resomeren,
het oplossen van een lichaam in een

vloeistof) worden toegepast. Ook het
verwerken van een lichaam tot compost
(Humusatie) komt wellicht in de wet. En
wat denkt u van het cryomeren Dat is
een bevriezingstechniek waarbij het lichaam uiteenvalt in hele kleine stukjes.
Zoals de voorruit van uw auto.
Een vraag die regelmatig langskomt:
kan een graf ook eeuwigdurend uitgegeven worden? Op de meeste begraafplaatsen worden graven uitgegeven
voor 20 jaar. De wettelijke minimale eis
is 10 jaar grafrust. Als we in Nederland
nadenken over een nieuwe wet over het
begraven, moeten we als begraafplaats
Vredehof misschien ook maar eens nadenken of eeuwigdurend ook kan……
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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
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06-53830964
5910099
5920048
06-27962414

