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Lente in Moerenburg. Deze vijf lammetjes worden door Noud Horsten met de fles 
bijgevoerd. Het is een vierling en een lammetje dat door de moeder is verstoten.

-  Terug in de tijd
-  Slagvaardig bewoner
-  Sponsorloop Jan Wier
-  Jezelf in 3D
-  Buurt-WhatsApp



2

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 

Tel. 06 – 17 99 20 16 

 

 
 

                                                                                               
                     

 
  
       www.vedettapedicure.nl 

    
   
 
    P E D I C U R E 
     M A S S A G E 
    Van Heutszstraat 24 

       Tel. 013-2115545 

 

   info@vedettapedicure.nl 



3

“Ik ben op zoek gegaan naar kinderen en 
buurtgenoten, waarmee ik in de jaren ’40 
tot ’60 veel contact heb gehad”, klinkt het 
eenvoudig uit de mond van Marianne. “Die 
wilde ik voor mijn verjaardag uitnodigen en 
dat heb ik ook gedaan.” 
Klinkt simpel, maar is dat wel zo? Wie kan 
zich nog steeds een aantal jeugdherinne-
ringen voor de geest halen met de juiste 
namen en gezichten? Marianne wel. 

Zoekwerk
“Nou, eerlijk gezegd ben ik er al sinds janu-
ari volop mee bezig. Ik heb oude foto’s op-
gezocht en de namen opgeschreven. Soms 
wist ik wie met wie getrouwd was en dan 

probeerde ik via het telefoonboek adressen 
te achterhalen. Daardoor kreeg ik contact 
met anderen die ook weer iets wisten. En 
zo verzamelde ik steeds meer gegevens”, 
legt Marianne uit. “Je moet weten dat we 
vroeger een heel hechte buurt hadden met 
grote gezinnen, zes tot tien kinderen waren 
geen uitzondering. Vooral in oorlogstijd en 
de jaren daarna waren we echt op elkaar 
aangewezen. Wat ook veel plezier met zich 
meebracht. Zoveel kinderen (zie 2e foto) 
om mee te spelen. Verstoppertje, knikke-
ren, tollen, touwtje springen en zingen in de 
ronde kring. En uiteraard ruzie maken!”

Namen
Veel van die (meisjes)namen zijn ook nu 
nog bekend, zoals : Mieke en Jet van 
den Hout, Louky Jurgens, Babs de Beer, 
Yvonne van Helvoirt, Annemie van Eijk, 
Ursula Fried, Tiny en Lex v.d. Schoot. “Daar 
zitten mensen bij die ik in 50 jaar niet heb 
gezien! Maar ik heb nu al zoveel leuke 
reacties gehad!” Die bewaart ze allemaal in 
een groot blocnote, waarin ze ook nauw-
gezet al haar aantekeningen bijhoudt.  
Marianne: “Niet iedereen woont meer in 
de buurt natuurlijk. Zo heb ik reacties uit 
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Spanje. 
Sommige van hen komen ook! En als ze 
niet kunnen, weet ik ook waarom. Ik wil 
graag dat het een echte reünie wordt. Alle 
mensen heb ik dan ook persoonlijk op 
naam uitgenodigd. 
 
Reünie
Marianne organiseert de reünie dus bij haar 
thuis: “Ik hoop dat het mooi weer is, want 
er komen die middag ongeveer 40 mensen 
in de leeftijd van 68 tot 90 jaar. Ik heb een 
partytent aangeschaft voor in de tuin en 
klapstoeltjes geregeld, want de meesten 
zullen toch willen zitten. Verder laat ik iede-
reen zoveel mogelijk zelf dingen pakken en 

75 jaar geleden op nr. 57 geboren                                    Jaap van Loon

Op 13 april wordt Marianne van Turnhout - Kuijpers 75 jaar. Zij wil haar verjaardag een 
bijzonder tintje geven. Dus organiseert zij een reünie bij haar thuis voor alleen oud-
J.P.-Coeners (1940-1960). Centraal staat huize nr. 57.

Marianne in de deuropening van het huis, 
dat centraal staat in de reünie.
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inschenken. Dan 
wordt er vanzelf 
wat gelopen en 
ontstaan er weer 
andere contacten. 
En heb ik zelf 
ook de tijd om 
met iedereen te 
praten.”
Zij heeft geen uit-
gebreid program-
ma gemaakt. Dat 
is ook niet nodig, 
want de verhalen 
zullen vanzelf 
wel loskomen. 
Marianne: “Ik heb 
nog veel foto’s uit 
die tijd. Mijn zoon 
heeft die allemaal 
bewerkt en die laten we op de TV zien. 
Omdat mijn verjaardag op maandag valt, 
heb ik het weekend ervoor mooi de tijd voor 
het bereiden van diverse versnaperingen. 
Ik kijk er echt naar uit, om iedereen te ont-
moeten en wie weet ontstaan er hierdoor 
weer nieuwe vriendschappen…”

Wij wensen Marianne een heel fijne 
verjaardag met prachtige herinneringen 
aan een unieke reünie toe!

Een foto uit 1945 met ongeveer in het 
midden Marianne, het meisje 

met het witte vestje
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Bijzonder Gewoon 
 
De slagvaardige bewoner van de waterzuivering                    Judith Doljé

Aan de rand van onze wijk, op het terrein van de waterzuivering, staat een huisje met 
een bewogen geschiedenis. Zo huisvestte het een tijdelijk cafeetje waar sterke verha-
len werden verteld en zat er in de kelder ooit een hennepkwekerij. Maar nu is het huis 
alweer bijna drie jaar bewoond door Johan Reijnders. Als het aan hem ligt, blijft dat 
voorlopig nog even zo.

Johan Reijnders houdt een oogje in het zeil 
op de voormalige waterzuivering

De huisje is eigendom van Waterschap de 
Dommel en kwam bij toeval op zijn pad. 
Johan staat ingeschreven bij de HOD, 
een organisatie die leegstaande panden 
beheert en daar tijdelijke bewoners voor 
selecteert. Bij deze woning hoort de ver-
plichting om enkele toezichthoudende 
taken op de waterzuivering en directe om-
geving te verrichten. Zoals het repareren 
van het hekwerk of het zoeken naar een 
hond, die binnen de omheining terecht is 
gekomen. Ook staat Johan graag nieuws-
gierige wandelaars te woord met wat meer 
informatie over de omgeving en het land-
schapspark Moerenburg.

Drumstel in de kelder
Het huis is klein en heel eenvoudig. “Maar 
ik houd wel van een beetje spartaans en 
basic”, glimlacht Johan. Met zijn twee kat-

ten  - ze logeren al 1,5 jaar bij hem - heeft 
hij het hier heel goed naar zijn zin. Ook zijn 
vriendin Hanne, die in Gent woont, komt re-
gelmatig en graag langs. De locatie van het 
huis, is bijzonder. Vanuit de keukenramen 
aan de voorkant kijk je uit over het kanaal. 
Vanuit de ramen aan de zij- en achterkant 
zie je de bassins van de waterzuivering en 
het landschapspark Moerenburg.  Een ex-
tra bonus is de grote kelder onder het huis. 
Daarmee is het echt de ideale woning voor 
een muzikant. En Johan is drummer en 
heeft zijn drumstel in de kelder opgesteld. 
Hier kan hij oefenen en stukken uitwerken 
zolang en op welk tijdstip hij maar wil. 
Hooguit een enkele mol heeft er last van. 
Hij is menig uur per dag in zijn kelder te 
vinden. Zijn muziek is niet eenvoudig te 
omschrijven. “Het is niet in een genre onder 
te brengen, je kunt het beter improvisatie 

noemen”, legt Johan 
uit. Hij speelt pro-
jectmatig, in verschil-
lende samenstellin-
gen. Niet alleen met 
andere muzikanten 
maar bijvoorbeeld 
ook als drummer in 
experimentele dans-
projecten. Recent 
heeft hij een aantal 
improvisatie-optre-
dens gedaan in Para-
dox; met deze groep 
verschijnt binnenkort 
een LP. Ook speelt hij 
in diverse bands met 
eigen werk, onder 
andere te horen in 
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Kennismaken met de eigenaar is niet zo 
moeilijk. Als de lamellen aan de Spoorlaan 
44 geopend zijn, kun je Jaap Termeer in 
verschillende groottes zien staan. Hij heeft 
zichzelf als proefkonijn gebruikt om de mo-
gelijkheden van zijn 3-dimensionale printer 
uit te proberen. 

Replicad
Ingenieur Jaap (33) is afgestudeerd als 
bouwkundig tekenaar, komt uit Goirle en 
woont nog in Utrecht, omdat hij daar zijn 

Nieuw in de wijk 
	  
Leuk idee: vereeuwigd in 3D                                           Jaap van Loon

Sinds twee maanden is Replicad in onze wijk neergestreken. Een eenmansbedrijf dat 
zich heeft gespecialiseerd in 3D-printing, waarmee levensechte ontwerpen van ge-
bouwen, mensen, kunstvoorwerpen en wat al niet meer op schaal en natuurgetrouw 
vastgelegd worden in gips. 

studentenleven doorbracht. Daar komt snel 
verandering in. Hij stopt nu al zijn energie 
in het opzetten van een nieuw bedrijf, dat 
tot de zomer een flinke ruimte huurt in het 
bedrijvenpand aan de Spoorlaan. Daarna 
verhuist hij naar DePlint, het nieuwe deel 
langs de parkeergarage en popcentrum 
013 waar een Centrum voor Creatieve-
lingen wordt gerealiseerd. Hij mikt ook op 
een etalage, want de producten die in zijn 
3D-printer laagje voor laagje worden opge-
bouwd, zijn het bekijken meer dan waard. 

013 in het voorprogramma van De Dijk. 
Daarnaast kon je hem het afgelopen jaar 
zien op de Boulevard in Den Bosch en in 
De Nieuwe Vorst. 

Jonge eendjes
Dagelijks maakt Johan een inspectierondje 
over het terrein. Opent en sluit de poorten, 
verwijdert afval.  Hij geniet van het wonen 
in de natuur. Een groene specht, de blauwe 
schicht van een ijsvogel, hij ziet ze vanuit 
zijn raam. Eind oktober was hij getuige van 
de aankomst van vijf- tot zesduizend 
spreeuwen die in het riet aan de achterkant 
van zijn huis overnachtten. Dagelijks vlogen 
ze klokslag 17.15 uur van alle kanten aan 
en vulde de lucht zich met spreeuwenge-
luid. Een kwartiertje later was het schouw-
spel voorbij en was het weer helemaal 
stil. Na een week of twee verdween het 
gezelschap.  “Echt een indrukwekkende 
ervaring”.
Ook de bassins van de waterzuivering had-
den een verrassing voor hem in petto, zij 
het een minder leuke. Tijdens het broed-
seizoen raakten jonge eendjes, die nog niet 
kunnen vliegen, opgesloten in de bassins. 

Door plotselinge hevige regenval stijgt 
het waterniveau in de bassins snel. De 
buizen die als ‘staplekken’ fungeren liggen 
dan te diep onder water, met verdrinking 
tot gevolg. Om te voorkomen dat dit nog 
eens zou gebeuren, maakte Johan een 
aantal kleine vlotjes en plaatste die in de 
bassins. Zo hebben de dieren altijd een 
uitwijkplaats. Een inventieve oplossing 
waar inmiddels al menig jong eendje baat 
bij heeft gehad.  

Actieve wijkbewoner
Johan is inmiddels een goede bekende 
van sommige werkgroepen in de wijk zo-
als de Werkgroep Behoud Moerenburg. 
Zo start de jaarlijkse opruimdag vanuit 
zijn huis en wordt de ruimte ingericht als 
ontmoetingsplek, waar de vrijwilligers zich 
verzamelen en koffie drinken. De Kwekerij 
gebruikte deze plek als omkleedruimte 
tijdens de voorstellingen op het terrein van 
de waterzuivering. Johan stelt zijn woning 
graag beschikbaar voor dit soort projecten 
en draagt, als het zo uitkomt, daar ook zijn 
steentje aan bij.
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De naam zijn bedrijf is goed gekozen: 
Replicad; hij maakt replicaties van leven-
de en statische objecten. Dus wil je een 
getrouwe weergave van jezelf, van opa en 
oma of een andere dierbare voor op het 
dressoir? Maak een afspraak.

Procedure  
Stel: je wilt jezelf als poppetje. Dat kost 
je een bezoekje van een kwartier aan de 
Spoorlaan, waarbij Jaap een foto-scan van 
je maakt met geavanceerde apparatuur en 
je o.a. zelf bepaalt hoe groot het beeldje 
wordt. Jaap: “Meest gebruikelijk is een 
schaal van 1 : 10. Iemand van 1.70 m. 
krijgt dan een replica van zichzelf van 17 
cm. Met mijn printer kan ik een grootte aan 
van ± 38 cm., maar ik heb goede contac-
ten voor veel grotere objecten. Vervolgens 
ga ik dan aan de slag met het print-klaar 
maken, programmeer ik de printer en wordt 
het beeld met laagjes van 0,1 mm. staps-
gewijs opgebouwd. Dat gebeurt meteen 
in kleur. Ik heb 6 miljoen kleuren tot mijn 
beschikking, waardoor het poppetje 100% 
levensecht wordt geproduceerd. In zo’n 

2½ uur heeft de printer 
het poppetje dan klaar. 
Daarna volgt nog de 
verdere afwerking. 
Doordat ik afdrukken 
in gips maak, gebruik 
ik bepaalde technieken 
om het beeldje hard en 
bestendig te maken.” 
Het resultaat is, dat je 
jezelf heel gedetailleerd 
en levensecht in een 
poppetje terugziet.

Toegankelijk
En de kosten? “Reken 
op: de maat van het 
beeldje maal 10 euro”, 
geeft Jaap een indica-
tie. “In bovenstaand 
voorbeeld zal de replica 
dus zo’n 170 euro gaan 
kosten. De prijs is 

Jaap Termeer bij de stellage waarin hij zelf in meerdere 
groottes voorkomt. (foto: Jan Pasman)

echter wel afhankelijk van bijvoorbeeld de 
positie of houding van een persoon.” 
De levertijd zal zo rond de 14 dagen liggen. 
Dat geldt ook voor andere objecten. Jaap: 
“Een nieuw ontwerp van bijvoorbeeld een 
architectenbureau kan ik ook op schaal 
produceren. Dan is er nog geen concreet 
voorbeeld, maar dat maak ik via eigen 
software op basis van de zaken die ze me 
per mail toesturen. Dan komt mijn studie 
me dus ook goed van pas.”
De wereld van 3D-printing ontwikkelt zich 
razendsnel. “Mijn idee is om deze techniek 
veel toegankelijker te maken, omdat deze 
een enorme meerwaarde kan bieden aan 
de maak-industrie en nieuwe technologie-
ën. Het is nu allemaal nog wat verstopt 
en weggelegd voor hobbyisten, maar de 
mogelijkheden zijn legio. Onlangs maakte 
ik bijvoorbeeld een replica van de boeg van 
een ouderwetse duikboot…”
     
Jaap is met zijn trouwe hond regelmatig op 
pad. Hij werk daarom het liefst op afspraak. 
Je kunt hem bereiken via 
( 06 169 609 82.
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De dienst in de kerk zal beginnen met de 
binnenkomst van enkele vaandels onder 
begeleiding van het Seniorenorkest van de 
Koninklijke Harmonie. Tijdens het dodenap-
pel worden de namen van de Tilburgse 
gesneuvelden afgeroepen waarna van 
achter uit de kerk geantwoord zal worden 
met “Present”. Dit appèl is voor de aan-
wezige militairen steeds weer  een belang-
rijk moment van bezinning. 

Na de dienst in de kerk vertrekt iedereen 
naar het Indiëmonument aan de Gerard 
van Swietenstraat. Diegenen die nog goed 
ter been zijn, doen dat te voet en worden 
vergezeld door de Dutch Pipes and Drums. 
Diverse organisaties zullen kransen leg-
gen nadat de vlag boven het monument 
is gehesen en een groet is gebracht aan 
de gesneuvelden door het spelen van het 
Wilhelmus en de taptoe.  

15e herdenking Indiëmonument                                                     Redactie

Op 9 mei wordt de herdenking gehouden voor de 60 Tilburgse  militairen die gesneu-
veld zijn in Nederlands Oost-Indië in de periode 1946 tot 1950.  De herdenking begint 
om 11.00 uur in de Sint Jozef kerk op de Heuvel.  Bij het monument  aan de Gerard 
van Swietenstraat wordt de herdenking om 12.30 uur voortgezet. Daar zal ook de 
kranslegging plaatsvinden.

Novadic-Kentron is schielijk begonnen met 
de verbouwing op het terrein van Jan Wier 
kennelijk in de hoop dat een kant-en-klaar 

Sponsorloop rond Jan Wier
Op zondag 19 april organiseert de Stichting Woonomgeving Jan Wier een sponsor-
loop rond het Jan Wiercomplex. De opbrengst is bedoeld om de rechtsgang te finan-
cieren tegen de komst van de Medische Heroïne Unit (MHU) naar onze wijk. 

MHU de buurt straks voor een voldongen 
feit stelt. 
De gemeente Tilburg heeft een kruiwagen 
met belastinggeld voorgereden om verbou-
wing en verhuizing van Novadic-Kentron 
die van de bank geen cent meer krijgt, te 
financieren. Er is een gerede kans  dat dit 
geld in het bekende putje verdwijnt. Dat 
gokje van bijna 1 miljoen euro wil wethou-
der Kokke en met hem een meerderheid 
van de raad wel nemen.”Need leaders, got 
gamblers instead”, de Rolling Stones zon-
gen dat al vele jaren geleden. Nog immer 
actueel. Helaas!
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Administratiekantoor Hamburg bestaat 20 jaar                Corin Sweegers

Op Hoevense Kanaaldijk 93 is VOF Administratiekantoor Hamburg alweer 12,5 jaar 
gehuisvest. Daarnaast bestaat het kantoor dit jaar 20 jaar, dus tijd om wat aandacht 
aan deze ondernemer in de wijk te besteden. 

Eigenaar Cas Hamburg, heeft na zijn 
opleiding ruim 20 jaar gewerkt bij accoun-
tantskantoor BDO. In 1995 heeft hij zich 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
als zelfstandig belasting- en administratie-
kantoor. Eerst heeft hij dit nog naast zijn 
baan gedaan, maar in 1998 is hij volledig 
voor zichzelf gaan werken. In eerste instan-
tie thuis op zolder aan de Dunantstraat 
44. In 2002 is hij met zijn gezin naar de 
Hoevense Kanaaldijk verhuisd. Prima plek 
voor kantoor, voldoende parkeerruimte en 
Moerenburg als zijn voortuin. 

Cloud werken
Hij voelt zich vaak net een huisarts. Hij 
moet overal verstand van hebben, maar 
als het echt specialistisch wordt, verwijst 
hij door. Als klanten heeft hij veel kleine 
zelfstandige Middenstanders uit Tilburg en 
omgeving, maar ook klanten met zo’n 30 
tot 40 man personeel. Hij doet voor de een 
alle administratie, belastingaangiftes, Btw-
aangiftes, jaarstukken, loonadministratie 
en voor een ander alleen de eindejaarsver-
werking. 
Er is veel veranderd de laatste jaren in de 

Onrechtvaardig
Wat hier gebeurt -gokken met belasting-
geld, afspraken met de buurt schenden- zo 
vonden velen in de vergadering van de 
Commissie Sociale Stijging, dat mag niet 
gebeuren. Echter, niemand trok de con-
clusie dat het dan ook nu moet ophouden. 
Het siert sommige raadsleden dat zij in de 
vergadering wel wat moeilijkheden leken te 
hebben met hun eigen manoeuvres.
Onze buurt wordt door de slinkse bewe-
gingen van Novadic-Kentron en de Tilburg-
se gemeenteraad telkens gedwongen 
opnieuw naar de rechter te stappen en 
daarvoor forse bedragen op tafel te krijgen. 
Novadic-Kentron en de gemeente betalen 
hun advocaten uit middelen die wij met z’n 
allen opbrengen. Vindt u dat ook onrecht-
vaardig? Wij wel!

Joggen
Wij willen u graag oproepen om onze 

nieuwe gang naar de rechter te onder-
steunen. Vandaar het idee van een ‘Jan-
Wier-run’ op zondag 19 april die georgani-
seerd wordt door buurtbewoner Jan Snels. 
De start is om 11.00 uur op de plek waar 
de MHU gevestigd wordt:  hoek Ringbaan 
Oost / Gerard van Swietenstraat. Er wordt 
gelopen over de stoep rond het complex; 
een rondje van precies 1 km. en de afstand 
is maximaal 10 EM.  

Steun onze lopers. Voor iedere (halve) euro 
lopen zij zich dankbaar uit de naad. Stort 
uw bijdrage op NL 71 TRIO 0197 7917 51 
t.n.v. Stichting Woonomgeving Jan Wierhof 
of teken in op een van de sponsorlijsten. 
Uiteraard kunt u ook zelf meelopen en we 
rekenen natuurlijk op veel publiek langs de 
route!

Stichting Woonomgeving Jan Wier
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Cas Hamburg

accountancy door de automatisering. Bijna 
iedereen kan een boekhoudpakket down-
loaden of kopen en dan de eigen boek-
houding voor een groot deel verzorgen. 
Belangrijk is dan goede software. Tegen-
woordig wordt er dan ook veel in een ‘cloud’ 
gewerkt, waardoor Cas met de klanten mee 
kan kijken. De lijntjes zijn heel kort gewor-
den. Het wordt dus steeds minder controle-
ren en steeds meer adviseren. 
In principe werkt Cas alleen, soms heeft 
hij een stagiaire en zijn echtgenote Leonie 
doet een deel administratie. Het leukste 
aan zijn werk vindt hij dat er geen enkele 
dag hetzelfde is. Veel contact met verschil-
lende mensen. “Er staat nooit een file bij mij 
in de gang naar het kantoor”. Nadeel van 
kantoor-aan-huis is dat je het wel op tijd los 
moet kunnen laten. Als kleine dienstverle-
ner werk je niet van negen tot vijf. Nadeel 
vindt Cas soms dat hij geen collega’s heeft. 
Bijvoorbeeld om even bij de koffie over een 
voetbalwedstrijd te praten. 

Hobby’s.
Cas heeft veel hobby’s. Als eerste zijn 
gezin bestaande uit echtgenote Leonie met 

zonen Bart (25)  en Teun (22). Cas is 9 
jaar lang penningmeester van RKSV Were 
Di geweest. Dat was best een behoorlijke 
klus, dus werd dat in eerste instantie een 
duobaan. Helaas is zijn collega veel te 
vroeg overleden en toen is Cas het alleen 
blijven doen. Omdat hij dicht bij Were Di 
woonde, werd er ook vaak een beroep op 
hem gedaan voor andere dingen. Daar-
naast is hij, heel wat jaren teamleider ge-
weest. Cas sloeg nooit een wedstrijd over. 
Hij was wat dat betreft volledig ingeburgerd 
bij Were Di. In de loop der jaren is de club 
gegroeid naar totaal bijna 700 leden, waar-
van er 600 voetballend zijn. Dit bracht met 
zich mee dat ze bijvoorbeeld Btw-plichtig 
werden. Dat bracht veel verantwoording 
met zich mee. Cas: “Het is een mooie tijd 
geweest en ik heb het altijd met plezier 
gedaan.” In oktober 2014 kon Cas zijn 
functie als penningmeester overdragen, 
omdat op de valreep iemand anders bereid 
was gevonden. 

Muziek
Cas viel even in een gat, want er was 
ineens veel tijd over, maar door zijn grote 
liefde voor muziek werd dit snel weer 
ingevuld. Hij speelt al vanaf kleins af aan 
gitaar. Vroeger in het jongerenkoor op 
Koningshoeve in de kerk OLV van Lourdes. 
Eigenlijk moest je daar 16 jaar voor zijn, 
maar omdat hij gitaar speelde mocht hij 
eerder komen. Nu speelt hij in een band 
met 7 muzikanten, waarvan één zanger, 
Tirips (: www.tirips.nl). Deze band, een 
begeleidingscombo, speelt bij popkoren, 
musicals, festivals, theater, studio, solo-
zang maar verzorgt ook eigen optredens 
met nederpop-repertoire. In september 
zullen ze weer zes maal optreden in de 
WAT-hal aan de Ledeboerstraat met thea-
tergroep Leediez. Naast dit alles wandelt 
Cas nog meerdere malen per dag met zijn 
hond door Moerenburg, Hij ontdekt hier nog 
regelmatig mooie plekken. “Jammer dat de 
mensen zo slordig omgaan met de natuur. 
Je moet steeds goed opletten dat de hond 
niets opeet”. 
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Eigenlijk heeft Cas nog een hobby van 
jongs af aan en dat is motorrijden, maar 
dat komt er maar heel weinig van. Voor zijn 
zestigste verjaardag heeft hij van de zoons 

kaartjes voor de TT in Assen gekregen en 
daar gaan ze dit jaar gezamenlijk naartoe. 
Voor het eerst, het stond wel al lang op zijn 
verlanglijstje. 

Op bs Armhoefse Akker wordt al enige 
jaren op 2 vrijdagmiddagen voor de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 een 
creatief uur georganiseerd. Uit een aan-
bod van diverse activiteiten kiezen de 
kinderen er twee, waaraan zij op 22 mei 
en 12 juni gaan deelnemen. 

Nu zijn wij nog op zoek naar enthousias-
te, creatieve buurtgenoten die ook een 
activiteit willen/kunnen organiseren. Dit 
kan bij ons op school maar eventueel ook 
op een andere locatie. U geeft dan op 2 
vrijdagmiddagen, van 13.45 uur  tot 15.15 
uur, dezelfde activiteit aan 2 verschillende 
groepen.
 
U kunt bijvoorbeeld denken aan activiteiten 
zoals:  drama, dansen,  tekenlessen, ko-
ken, voetballessen, solderen, figuurzagen, 
origami etc. De kinderen worden door de 

Crea-t-uur op basisschool 
Armhoefse Akker

crea-t-uur werkgroep ingedeeld in groepjes 
van minimaal 6 leerlingen. 

Hebt u interesse, neem dan alsjeblieft zo 
spoedig mogelijk contact op met de werk-
groep via 
7 nico.vanhuijkelom@armhoefseakker.nl  
of bel met de school ( 543 42 37 en vraag 
naar Nico van Huijkelom of Jens Reijnen.

Beide tochten gaan door de bossen en 
rustige wegen waar u lekker van de natuur 
kunt genieten en vertrekt vanaf Voetbal-
vereniging Olympus, Matterhornstraat 3-5. 
Zowel voor de scootmobielers en fietsers is 
de afstand 25 km. Na ongeveer 12 km. is 
er een rustpunt waar men een broodje, kop 
soep en wat te drinken krijgt en waar gele-
genheid is om de accu van de scootmobiel 
op te laden. Lader wel zelf meenemen. 
 
Voor de scootmobielers is er begeleiding 
van een volgauto en motor begeleiding 

Scootmobiel-/fietstocht 2015                                                        Redactie

K.B.O. Broekhoven 1 organiseert op zondag 7 juni voor de 16e keer een scootmobiel-/
fietstocht. Ook elektrische rolstoelers zijn van harte welkom.

voor de afzetting van gevaarlijke oversteek 
plaatsen. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro 
per persoon. Voor dit bedrag wordt u voor-
zien van eten en drinken op de rustplaatsen.
 
U kunt zich inschrijven tot 24 mei 2014. 
Voor verdere 
informatie 
kunt u contact 
opnemen 
met Mevr. van Groenendael, 
( 536 48 80. 
Meer info: : www.kbobroekhoven1.nl. 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
in de Pelgrimhoeve! 

  

	  
Op woensdag 27 mei vindt alweer het 7e diner voor senioren in de Pelgrimhoeve 
plaats. Weer net zo lekker en gezellig als altijd! Iedereen uit onze wijk van 55+ is 
welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Het duurt nog even, maar 
schrijf u nu in en zet het op de kalender! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 / 20.00 uur. De kosten voor dit 
heerlijk driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, 
deze kunt u rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 27 mei, het aantal personen, plus 
uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgave-strook. 

Menu op 27 mei 

v Champignonsoep / stokbrood  

v Varkensfilet met roomsaus 
gebakken aardappelen en 
boontjes 

v IJs met advocaat en slagroom 

 
Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf uzelf in vóór 20 mei. U krijgt geen bevestiging meer, 
maar we verwachten u op 27 mei vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve. Mail met evt. vragen 
naar 7 buurtraad@hotmail.com. 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 27 mei a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 20 mei a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro per 
persoon of maak het bedrag over. 
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Deze Donlog komt van ver. Niet wat inspiratie betreft, maar kilometer technisch       
        gesproken. De onverbiddelijke deadline viel tijdens een vader & zoon roadtrip     
   van Chicago, langs de Route 66, in een camper naar Las Vegas. Bij het inpakken 
de deadline vergeten. Dus, dan maar vanuit hier. Er is overigens een Brabantse 
link, want ik schrijf hem terwijl we gastvrij logeren bij de Norbertijnen in Albuquer-
que in New Mexico, in een klooster gesticht via de abdij van Berne, vlakbij huis 
dus. 

Dit keer maar enkele waarnemingen van hier. Zo hebben we ons af en toe vro-
lijk van onze RV parks (RV staat voor Recreation Vehicle) laten vervoeren via de 
handige app van Uber. Dàt gaat soepel! Op je Iphone zie je hem aankomen. Ook 
als-ie verkeerd rijdt trouwens. Betalen gebeurt later via je creditcard. De vijf of zes 
chauffeurs die wij hadden waren leuker en vriendelijker dan de laatste vijfentwin-
tig die ik mij in Nederland kan herinneren. Een van hen was Mike, die eigenlijk Ali 
heet. Gevlucht uit Syrië, long time a go en geen seconde spijt. 

Ergens onderweg, ik geloof bij Lebanon, stootten we op een winkel 'Guns & Arms'. 
De eigenaar, weggelopen uit een cowboyfilm, was verbijsterd: 'Jullie kunnen dus 
niet zomaar wapens kopen? Hebben criminelen dan ook geen wapens bij jullie?' 
Je zag hem denken. Reizen in een camper zonder wapen vond hij ook niet zo'n 
best idee. We hebben zijn raad niet opgevolgd. 

In Amarillo konden we in een saloon een biefstuk van ruim twee kilo voor niks krij-
gen, als je hem binnen een uur op hebt. Niet gedaan, maar er waren mensen die 
dat in een kwartiertje deden!

Verrassend was het verblijf bij de Norbertijnen. Ze hebben ons de oudste kerk van 
de VS laten zien, maar ook hun parochiekerk waar in het weekeinde zeven mis-
sen worden gehouden, allemaal volle bak. Bij ons in Armhoef staat de kerk al jaren 
leeg. 

Het mooiste van deze trip naast de prachtige ontmoetingen en het soms verbijste-
rend mooie landschap? Samen, vader en zoon op pad in een huis op wielen van 
enkele vierkante meters. Moest iedere vader doen en het hoeft niet persé Route 66 
te zijn.



14

Het initiatief voor deze moderne buurtwacht 
komt van Ton Evers, een bewoner uit de 
Reeshof, die het aantal inbraken in zijn wijk 
meer dan beu was. Hij maakte afspraken 
met een aantal buurtgenoten om elkaar 
middels een App attent te maken op per-
sonen of situaties, die ‘niet normaal’ zijn in 
het alledaagse straatbeeld. Het plan werd 
besproken met de wijkagent en in samen-
werking met de gemeente en de politie is 
het idee verder uitgewerkt. Het initiatief 
bleek zo’n succes -in de Reeshof daalde 
het aantal inbraken maar liefst met ruim 
30%-, dat de gemeente besloot de Buurt-
WhatsApp in heel Tilburg in te voeren. 

Snelle resultaten 
Adryo Toorians, adviseur veiligheid van 
de gemeente Tilburg, is vanaf het begin 
nauw betrokken bij de implementatie van 
de Buurt-WhatsApp: “Een geweldig idee en 
een goed voorbeeld van meer burgerpar-
ticipatie. Daarnaast vergroot het niet alleen 
de veiligheid, maar ook de leefbaarheid 
en sociale cohesie in de wijk. Het is nu al 
duidelijk dat het aantal woninginbraken, 
overvallen en straatroven in wijken met een 
Buurt-WhatsApp behoorlijk is gedaald.” 
De Universiteit van Tilburg is recent een 
onderzoek gestart om de resultaten precies 
in kaart te brengen. En ook het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie heeft inmiddels 
belangstelling voor het initiatief getoond en 
volgt het nauwlettend.

Ogen en oren 
Hoe werkt de Buurt-WhatsApp precies? 
De gemeente benadert per wijk een aantal 
bewoners om deel te nemen. Dit zijn 
bewoners van een strategisch gelegen 
woning -bijvoorbeeld een hoekwoning of 
een woning tegenover een park- of bewo-
ners die ooit zelf slachtoffer zijn geweest 
van een inbraak. De deelnemers die zich 

aanmelden worden vervolgens ingedeeld in 
groepen. Een groep beslaat een stukje van 
de wijk, circa 400-700 woningen. Per groep 
zijn 40 tot 100 Appers actief. Aan het hoofd 
van een groep staat een coördinator. Per 
wijk is er dan ook nog een beheerder aan-
gesteld. Ziet een van de deelnemers iets 
verdachts, dan belt hij eerst 112 en stuurt 
daarna een app naar zijn  groepsleden. De 
coördinator legt daarna eventueel contact 
met Appers van aangrenzende wijken. Een 
verdachte blijft op deze manier ‘in the pic-
ture’, signalementen en kentekens worden 
vastgelegd. De politie kan vervolgens snel 
en goed voorbereid op de juiste plaats aan 
de slag. Omdat er beweging komt in de 
omgeving van de verdachte, bijvoorbeeld 
lichten die aangaan, heeft de App ook een 
preventieve werking. Daders houden in de 
regel niet zo van aandacht...

Regels 
Is het niet een beetje Big Brother? Wordt 
iedereen nu voortdurend in de gaten ge-
houden? “Zeker niet”, zegt Adryo, “iedere 
deelnemer krijgt vooraf uitgebreide instruc-
ties over het doel en de intentie van de 
App. En over wat er wel en niet geregis-
treerd wordt. Persoonlijke filmpjes en privé-
boodschappen horen hierin bijvoorbeeld 
niet thuis.” Adryo heeft de regie en bewaakt 
het project. Als iemand de App niet serieus 
gebruikt, wordt hij of zij van verdere deel-
name uitgesloten.  

Buurt-WhatsApp nu ook in de Armhoefse Akkers                 Judith Doljé

Sinds 4 maart is onze wijk een stukje veiliger. De Buurt-WhatsApp, al actief in een 
aantal wijken in Tilburg, is nu ook in de Armhoefse Akkers van start gegaan. Verschil-
lende ‘Appers’ houden ‘verdachte omstandigheden’ in onze buurt in de gaten.
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Onze wijk 
In februari zijn 968 bewoners uit onze wijk 
aangeschreven om zich als deelnemer 
te melden. Zo’n 150 wijkbewoners deden 
dit inmiddels. Eind maart zijn er nog geen 
meldingen van verdachte omstandigheden 
geregistreerd. Maar ook in dit geval is 
geen nieuws goed nieuws. Op Facebook 
is te volgen welke meldingen er per wijk 
gedaan zijn met de Buurt-WhatsApp. Dus 
ben je benieuwd naar de resultaten en wil 
je weten of er recent nog boeven gevangen 
zijn in je naaste omgeving, meld je dan aan 
op Facebook: buurtpreventie Armhoef en 
Piushavengebied. 

Wil je ook een actieve Buurt-Whatsapper 
worden, dan kun je je hiervoor nog aan-
melden. Stuur een e-mail met je naam, 
adres, en 06-nummer naar 
7 adryo.toorians@tilburg.nl. Alleen 
personen van 18 jaar of ouder met een 
smartphone kunnen zich aanmelden.

Qi Gong is een oude bewegingsleer 
vanuit China. Het zijn voornamelijk korte 
series die vloeiend uitgevoerd worden op 
basis van ademhaling en concentratie. 
De combinatie maakt dat het meditatie 
in beweging wordt. Iedere afzonderlijke 
oefening traint bepaalde gedeelten van je 
lijf met de bijbehorende spieren en pezen, 
gewrichten, organen en meridianen. 

De langere en warmere dagen komen er 
aan en wanneer het mogelijk is gaat Mana 
Gezondheidspraktijk weer gratis lessen 
geven in o.a. het Leijpark. Fijn samen 
buiten trainen in de natuur! Als je hierover 
op de hoogte gehouden wilt worden kun je 
je aanmelden via email. Kijk hiervoor op 
: www.mana-gezondheidspraktijk.nl. 

Ontspannen en gezond de zomer in      Redactie

Sinds 2013 geeft Chantal van Mana Gezondheidspraktijk Qi Gong les op verschillende 
locaties in Tilburg. Nu het weer warmer wordt, zullen er in het Leijpark gratis lessen 
gegeven worden.
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Energielabel en comfortabel wonen                                        Redactie

Een groep van zo’n 40 wijkbewoners liet zich woensdag 18 maart in de Pelgrimhoeve 
bijpraten over energiebesparende mogelijkheden door specialisten van Energie-
fabriek 013. Vooral de praktijkverhalen spraken tot de verbeelding.

Deze informatieavond was niet nieuw. Zo’n 
anderhalf jaar geleden werd een soortge-
lijke avond georganiseerd. “Toen was het 
nog zo dat er tenminste een groep van 
20 huishoudens gevormd moest worden 
om aan dit project mee te doen”, legt Hein 
Jacobs uit. “Dat is nu van de baan. Iedere 
particulier met een eigen woning kan aan-
haken.”

Energielabel 
De meeste huiseigenaren hebben inmid-
dels een voorlopig energielabel ontvangen. 
Dit certificaat geeft inzicht in de energie-
prestatie van een huis en is ingedeeld in 
een verdeling van A tot en met G, waarbij 
G duidt op een hoog energieverbruik. Bij 
het vaststellen is gebruik gemaakt van de 
gegevens van het kadaster, waarbij o.a. het 
bouwjaar sterk bepalend is. In werkelijkheid 
kunnen eigenaren in de afgelopen jaren 
al allerlei energiebesparende maatregelen 
hebben genomen, waardoor een herijking 
van het certificaat wenselijk is. Bij verkoop 
van de woning is immers het energielabel 
verplicht en een betere score is absoluut 
van invloed op een snelle verkoop. Het 
energielabel is 10 jaar geldig. Om het bij 
te stellen kun je een beroep doen op een 
gecertificeerd adviseur, of je probeert het 
zelf via de handleiding op 
www.energielabelvoorwoningen.nl. 

Duurzaam
Het burgerinitiatief van Energiefabriek013 
is gericht op mensen die duurzaam willen 
wonen, hun woonlasten willen verlagen 

en hun wooncomfort willen verhogen. 
Na aanmelding volgt er een zogenaamd 
‘keukentafelgesprek’ waarin een uitleg ge-
geven wordt over het project Samen Geeft 
Energie en een quickscan van de mogelijk-
heden wordt gemaakt. Als je besluit om 
een echt onderzoek door een specialist 
te laten uitvoeren, dan wordt de complete 
woning onder de loep genomen en krijg je 
een advies op maat. Door subsidiëring van 
de gemeente betaal je hiervoor een eigen 
bijdrage van 75 euro voor een rijtjeswoning 
en 125 euro voor een vrijstaande woning. 
Alle energiebesparende mogelijkheden 
worden op een rijtje gezet met daarbij 
de kosten, subsidiemogelijkheden en de 
‘terugverdientijd’. Daardoor wordt meteen 
duidelijk, waarin de grootste winst behaald 
kan worden. Buurtbewoonster Nel Toemen: 
“Bij mij bleek de gezamenlijke doorgang 
tussen mijn huis en dat van de buurman 
de meeste energie te verbruiken. Nu dat 
vakkundig is opgelost profiteer ik daar 
dagelijks van.”
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Woensdag 25 maart werd juf Suzanne van groep3-4 van bs. Armhoefse Akker blij verrast: 
voor haar 29e verjaardag kwam Nol Havens van VOF de Kunst haar een serenade brengen, 
op verzoek van een kennis, een van de ouders. Alle kinderen zongen uit volle borst de grote 
hit uit 1983 mee: “Suzanne, ik ben stapelgek op jou!”
 
	  

	  
De	  redactie	  wil	  graag	  iedereen	  bedanken	  die	  gehoor	  heeft	  gegeven	  aan	  de	  oproep	  voor	  
een	  vrijwillige	  financiële	  bijdrage	  ten	  behoeve	  van	  onze	  buurtkrant.	  Dankzij	  uw	  bijdragen	  is	  
onze	  financiële	  positie	  een	  stukje	  verbeterd	  en	  kunnen	  wij	  voorlopig	  alle	  artikelen	  plaatsen	  
die	  van	  belang	  zijn	  voor	  de	  wijk.	  	  
Via	  ‘mededelingen’	  op	  de	  bankoverschrijvingen	  spraken	  veel	  mensen	  hun	  waardering	  uit	  
voor	  de	  buurtkrant	  en	  haar	  medewerkers.	  Daar	  zijn	  wij	  als	  redactie	  uiteraard	  heel	  blij	  mee.	  	  
Voor	  degenen	  die	  alsnog	  een	  steentje	  bij	  willen	  dragen:	  het	  banknummer	  is	  NL74	  Rabo	  
0157781542	  	  t.n.v.	  Buurtkrant	  Armhoefse	  Akkers.	  
	  
	  

Lening
Het opstellen van het advies op maat 
verplicht je tot niets. Je bepaalt zelf of je 
maatregelen gaat nemen voor bv. vloer- of 
wandisolatie of het plaatsen van zonnepa-
nelen. Energiefabriek013 is vervolgens ook 
behulpzaam bij de offertevorming. Als de 
energiebesparende maatregelen zijn uit-
gevoerd, ontvang je vervolgens gratis een 
bijgesteld energielabel.
Bij de gemeente kun je als huiseigenaar 
voor energiebesparende maatregelen 
ook terecht voor een lening. Er bestaat de 

mogelijkheid om tussen de 2.500 en 15000 
euro te lenen tegen het gunstige rentetarief 
van 2%. Daarnaast garandeert de gemeen-
te gedurende vijf jaar dat de energiebespa-
rende maatregelen ook financieel datgene 
opleveren, wat vooraf berekend is.

Meer informatie: 
www.energiefabriek013.nl, 
www.armhoefseakker.nl of neem contact 
op met Hein Jacobs, lid van de Buurtraad 
Armhoefse Akkers, 
( 06 389 699 96.
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Als PTT-postbesteller heeft hij heel wat 
schoenzolen versleten. Daarnaast bezorgt 
Toine al ruim 15 jaar onze krant en hij 
hoopt daar nog jaren mee door te gaan, 
ook als hij volgend jaar met zijn vrouw gaat 
verhuizen naar de, in aanbouw zijnde, Ley-
hoeve. Een mooie locatie aan de rand van 
het Leypark, het ziekenhuis op loopafstand, 
mooi meegenomen! Er worden 200 appar-
tementen gebouwd, daarnaast nog 85 
zorgappartementen. Om fit te blijven, kan 
gebruik gemaakt worden van de fitness-
ruimte, ligstoelen in de gezamenlijke patio, 
het klinkt allemaal veelbelovend.

Voetbalvereniging  Were di, 
Vorig jaar was Toine 50 jaar vrijwilliger, als 
trainer van de jeugd en daarnaast verrichtte 
hij vele andere uiteenlopende  hand -en 
spandiensten. Zo zat hij in de sponsorcom-
missie, grote clubactie, redactie clubblad 
en organiseerde mede toernooien en 
feestavonden. Zelf heeft hij zijn herinne-
ringen op papier gezet, ik zou er dit hele 
blad mee kunnen vullen, maar dat is nu niet 
de bedoeling!  
Bijzonder creatief vond ik de actie “scheit 
je rijk” Het voetbalveld werd verdeeld in 

Toine Smulders: vrijwilliger voor het leven                                   Ab Smit

In ons 40ste levensjaar genoeg  aanleiding om eens terug te kijken! Veel namen van 
trouwe vrijwilligers, die zich jarenlang voor de buurtkrant inzetten, passeerden in 
onze redactievergadering de revue. Zo ook Toine Smulders: al ruim een halve eeuw, 
vrijwillig,  actief op meerdere fronten!

vlakken met linten en ieder kon geld zetten 
op een of meerdere vakken. Een koe werd 
het veld in gedirigeerd en de spanning 
steeg, onder het genot van een hapje en 
een drankje. De grote vraag was natuurlijk 
waar het beest zijn vlaai zou deponeren, 
dat leverde knaken op voor degene die op 
dat vlak had gegokt.

Toine is, als voetballer begonnen bij Wilem 
II, stapte op zijn 23ste over naar Were di, 
waar hij nog jaren in het veteranenteam 
gespeeld heeft. Op zijn 74ste sport hij nog 
steeds, zij het wel iets rustiger aan.  
We hopen dat hij, in ons bezorgteam, nog 
vele jaren, zijn rondjes in de wijk zal lopen!

Toine Smulders

Lasersnijders en 3D-printers bewerken eten                             Redactie

Op 18 april en 9 mei worden nieuwe ambachten zoals lasersnijden en 3-D-printen 
getoond én geproefd tijdens de ‘Fablab Hap 3D’. Een bijzondere diner dat wordt 
georganiseerd door Te Gekke Etentjes in samenwerking met ‘Fablab013’ en culinair 
bedrijf ‘Etenswaar’. 

Voorafgaand kun je eventueel een thema-
wandeling maken met een gids, waarbij 
aandacht wordt besteed  aan de antieke 
schepen met hun oude ambachten en de 
eetbare Piushaven. Aanmelden is nog 
mogelijk.  

Broedplaats 
De ‘Fablab Hap-3D’ start bij de culturele 
broedplaats ‘de Bouwplaats’ aan de 
Galjoenstraat 35-37. Daar wordt iedereen 
ontvangen met een lekker hapje en een 
drankje. Vervolgens ga je de Bouwplaats 
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 De magie van 3D in een diner

Jelle in voorronde Kunstbende
Buurtgenoot Jelle Verschuren (17) staat op 12 april in de voorronde van Kunstbende. Hij 
doet als rapper mee in een van de acht categorieën. Met een behoorlijke dosis ervaring door 
o.a. optredens in het land, met de band van Gers Pardoel en wekelijks op de radio bij RTV 
Midden Brabant, gaat hij enthousiast de strijd aan. We wensen hem veel succes.

Rikavonden
De Pelgrimhoeve is weer gestart met een viertal rikavonden, waarvan de opbrengsten 
opnieuw gaan naar de stichting Gijsje Eigenwijsje. De avonden zijn nog op 14 en 21 april, 
beginnen om 19.30 uur en je betaalt 2,50 euro voor deelname. Gijsje Baeten was het 
levenslustige jongetje dat op 8-jarige leeftijd overleed aan hersenstamkanker. 
Meer informatie over de stichting: : www.gijsjeeigenwijsje.nl. 

ontdekken door middel van een 
rondleiding langs allerlei creatievelingen 
die zich hier gevestigd hebben. Moderne 
ambachtslieden tonen hoe er gewerkt 
wordt met lasersnijders en 3-D-printers. 
In de prachtige studio van Oak & Steel en 
Blooming Bites word je verrast door een 
bijzonder driegangendiner gemaakt met de 
technieken van lasersnijden en 3D-printen, 
waardoor je een stukje van Tilburg gaat 

proeven. Tijdens het diner 
is er ook live muziek.  
Dit bijzondere etentje is 
tot stand gekomen als een 
samenwerkingsproject 
tussen Fablab013, Te 
Gekke Etentjes en allerlei 
creatieve koks uit de regio 
Tilburg. In een aantal 
sessies in het lab hebben 
de koks hun eigen ideeën 
kunnen ontwikkelen om 
op een bijzondere manier 
eten te bewerken en pre-
senteren.

De kosten voor de 
rondleiding en het diner 

bedragen 29,95 euro p.p. Voor 3 euro p.p. 
extra kun je deelnemen aan de wandeling 
in het gebeid van de Piushaven. De try-out 
van de Fablab Hap-3D op 18 april start om 
17.30 uur bij de Bouwplaats. De wandeling 
begint een uurtje eerder. De koks maken 
een aangepast menu voor vegetariërs of 
mensen met een allergie of dieet.
Reserveren is noodzakelijk via 
7 www.te-gekke-etentjes.nl of bel met 
( 06 411 912 23.
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Bouw MHU
Alle toezeggingen ten spijt, is Novadic-Kentron begin maart toch begonnen met de ombouw 
van het gebouw op de hoek Ringbaan Oost – Gerard van Swietenstraat tot een Medische 
Heroïne Unit. Dat kon, doordat ze van de gemeente Tilburg een voorschot van een half 
miljoen kreeg om z.s.m. de MHU gereed te hebben. De Stichting Woonomgeving Jan Wier-
hof heeft tegen de bouw een beroep ingediend bij de Raad van State om zo mogelijk een 
bouwstop af te dwingen. Dit beroep is 9 april jl. behandeld en een uitspraak wordt eind april 
verwacht. Zie ook het artikel elders in deze uitgave over de sponsorloop.

Lucas wordt tweede
Lucas Pastoor (18) volgt momenteel de bakkersopleiding en loopt daarvoor stage. Hij heeft 
het vak met de paplepel ingegoten gekregen, maar dan moet je het nog wel leuk vinden 
en op kunnen brengen om ‘s nachts om twee uur naar je werk te gaan. Dit jaar deed Lucas 
voor het eerst mee aan de wedstrijd voor ‘Het lekkerste Brabantse Worstenbroodje’, in de 
categorie leerling bakkers. Met vijf anderen bereikte 
Lucas de finale en liet daarmee 37 deelnemers achter 
zich. Op 23 maart mocht hij in het Summa College in 
Eindhoven ter plekke zijn worstenbroodjes bakken voor 
de jury. Twee dagen later was de prijsuitreiking. 
Vader Theo en moeder Brigit, die zelf ook al vele malen 
op dit podium gestaan hebben, waren beretrots op Lucas, 
want hij werd uiteindelijk 2e. Proficiat namens de redactie 
en we komen graag een worstenbroodje proeven.

Garageverkoop 30 augustus 
De aanmeldingen lopen aardig binnen. Vooral van nieuwe deelnemers. Hij gaat dus sowieso 
door en op dezelfde manier georganiseerd als vorig jaar. We willen nog graag een oproep 
doen aan de wijkbewoners ten westen van de Ringbaan Oost, want vanaf die kant zijn nog 
maar 2 aanmeldingen binnen. Vorig jaar waren dit er ook weinig en dan komen er helaas 
niet echt veel kopers. Meld u alvast aan 7 corinsweegers@menwedstrijd.nl of stop een 
briefje in de bus, Oisterwijksebaan 8.

Inbraakgolf in onze wijk
Het is jarenlang best goed gegaan, maar nu horen 
we bijna dagelijks dat er ergens is ingebroken of iets 
is ontvreemd. In Moerenburg was het begin maart 
zelfs driemaal  raak op verschillende adressen. 
Vorige maand schreven we al over de rare 
ontvreemding van de Toyota Starlet van Ingrid uit 
de Daendelstraat. Gelukkig worden de dagen 
langzaam aan weer lichter, misschien dat er dan 
weer een einde komt deze inbraakgolf. Als u iets 
vreemds ziet, iets wat u niet vertrouwt meldt dit dan 
direct bij de politie. Geen spoed dan ( 0900-8844. 
Bij spoed ( 112. Zie ook het artikel elders in deze 
uitgave over de Buurt-WhatsApp.
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Bloembakken op de Meierijbaan
Boven het kanaal zijn op de Meierijbaan afgelopen winter nieuwe bloembakken geplaatst. 
De bewoners van Jeruzalem hebben dit plan zelf bedacht en de bakken aangebracht. Dit is 
mogelijk gemaakt dankzij het initiatief ‘Tilburg kant op’. De narcissen steken hun kopjes al 
boven de grond. Op 23 april wordt het opgeknapte viaduct officieel geopend door wethouder 
Mario Jacobs. Daaraan voorafgaand om 17.00 uur kan iedereen deelnemen aan een korte 
hardlooptraining inclusief warming up van maximaal een half uur. Meld je ter plekke.

Inspectie kliko’s in onze wijk
Eerst kwam er een brief van de gemeente Tilburg, dat gecontroleerd zou worden of wij in de 
Armhoefse Akkers ons afval wel goed scheiden. Al snel ontstond er een discussie, net als in 
de rest van de stad, “dat iedereen iets in onze kliko’s kan doen, omdat ze aan de openbare 
weg staan en niet afgesloten zijn”. Vrijdag 27 maart was het zover. De controleurs begon-
nen fanatiek en er ontstond een run op Facebook over de gang van zaken. Gelukkig lijken 
de meeste bewoners een witte kaart te hebben gekregen. We horen graag uw ervaring over 
deze inspecties. 

Alzheimercafé
Iedere 2e dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.30uur organiseert 
het Alzheimercafé lezingen op de locatie Nelson Mandelahof, 
Korvelplein 60. Aanmelden vooraf niet nodig. Toegang is gratis. 
Voor informatie: ( 544 94 66 (dementieconsulente) of ( 467 80 22  
(coördinator AC) of per e-mail 7 riafeiter@home.nl. 
Van 19.00 - 20.00 uur is de geheugenwinkel geopend.

Naturentuin Goirle 
Anneke Scholte heeft haar website vernieuwd. Het werd volgens haar tijd om nog meer 
(digitale) aandacht aan de Naturentuin te geven met daarbij ook een nieuw logo. Er is een 
tuinwerkkalender, er komen meer foto’s en alles heeft een uitstraling waardoor de sfeer van 
de Naturentuin bij je binnen komt. Kijk op: : www.naturentuingoirle.nl. Anneke heeft ook 
een nieuw e-mailadres: 7 anneke@naturentuingoirle.nl.  

Avondvierdaagse
In week 26 vindt de jaarlijkse avondvierdaagse van basisschool de Armhoefse Akker weer 
plaats. Omdat de rustdag op woensdag (vanwege WK) vorig jaar goed bevallen was, doen 
we dat dit jaar weer. Dus op maandag 22, dinsdag 23, donderdag 25 en vrijdag 26 juni kan 
iedereen uit de wijk -die op een basisschool zit- weer meelopen met de 5 of 10 kilometer. 
Meer informatie volgt via het wijkblad de Armhoefse Akker. Of u kunt contact opnemen met 
7 oudercomite@armhoefseakker.nl, o.v.v. Avondvierdaagse.

Tilburg te Water
Stichting Tilburg te Water heeft de laatste maanden hard gewerkt om de kalender van 2015 
te vullen met bijzondere buitenactiviteiten. En dat betekent dat je weer kunt kiezen uit heer-
lijke vaartochten en vaartochten gecombineerd met heerlijk eten en drinken! Denk bijvoor-
beeld aan een vaartocht met tapas of pizza, of een high tea of wijn proeverij te water. Nieuw 
is, dat er ook gevaren kan worden met natuurgidsen van de KNNV (Veldbiologie) die alles 
weten over de flora en fauna in ons gebied. Info: : www.tilburgtewater.nl.  
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Lunchen bij Zomerlust
Nu de lente is begonnen kan bij Café Zomerlust doordeweeks weer heerlijk worden geluncht 
vanaf 12.00 uur. Op de lunchkaart o.a. verse carpaccio van Slagerij LeJeune of  heerlijke 
garnalenkroketten van De Jong Snacks. Lekker wandelen en dan lunchen in de zon op het 
terras? We gunnen het u. Info: : www.cafezomerlust.nl. 

Website Sociale Raad Tilburg
Eind januari is de Sociale Raad Tilburg geïnstalleerd. Men is volop bezig met de feitelijke 
organisatie en noodzakelijke voorbereidingen. Zij heeft nu de beschikking over een nieuwe 
website: : www.socialeraadtilburg.nl. Hierdoor kunnen zij hun schakelfunctie tussen ge-
meente en burgers over onderwerpen betreffende het sociale domein beter gaan vervullen.

Voor pianoles pop/jazz
Mail naar: 7 arnoaerts1@home.nl of bel ( 544 54 55.

Te huur in Zuid-Frankrijk, Languedoc
Middeleeuws huis (8 personen) van alle moderne gemakken voorzien, naast een kab-
belend bergbeekje in de streek van Millau. Heerlijk om bv. te luieren, wandelen, zwemmen, 
kanoën,. deltavliegen, Voor meer informatie   :www.johanwillemse.nl/minier, 
7 eef@paradoxen.nl, ( 580 20 54.

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba.  Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Extra ondersteuning bij rekenen of taal
Moeite met woordenschat, technisch of begrijpend lezen, (werkwoord)spelling of rekenen?
Als remedial teacher geef ik hulp op maat. Zie : www.rtjottum.nl  of bel ( 06 128 561 88.
Ik nodig u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Je hoort de zee, je ziet de duinen 
Op anderhalf uur rijden vind je tussen Zoutelande en Westkapelle onze moderne, goed 
uitgeruste 8 persoons-vakantiewoning. Gelegen net achter de duinen zodat je na 400 meter 
lopen met je voetjes in de zee kunt staan. Wil je graag een folder met meer informatie en 
foto’s, mail dan naar 7  palaisdelamer@ziggo.nl. 
.

Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré 
Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift.  Ook akkoordenleer en improvisatie. 
Gratis proefles. Tarief:  17 euro per 45 minuten. Bel hiervoor Rik Meesters ( 06 245 388 75. 
Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.
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BUURTAGENDA 

14 en 21 
april 

Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Rikavond ten bate van Gijsje Eigenwijsje 

19 april Aanvang 11.00 uur Jan Wierhof 
Sponsorloop t.b.v. Stichting Woonomgeving Jan Wier 

23 april Aanvang 17.00 uur Viaduct Meijerijbaan 
Hardlooptraining en opening opgeknapte viaduct 

4 mei 20.00 - 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

9 mei 11.00 uur 
12.30 uur 

Indiëmonument 
Dienst Sint Jozefkerk, daarna kranslegging monument 

27 mei Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Diner voor senioren 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentie: Spoorlaan 2      5017 JS    Tilburg 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost 
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab 
Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob 
Ysebaert (lay-out), Debbie de Weijer.  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

25 april 

15 mei 

  
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7  armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 7  buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Postadres:                      Loudonstraat 25, 5018 GE   Tilburg 

     Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmansstraat 4 536 56 79 
 

Ø Buurtraad 
leden 

Erwin Jacobs (penningmeester), Johan van der Have, Hein 
Jacobs, Ineke v. Kasteren, Mascha Meulenbroek, Manon Nix en 
Remco Westhoek (secretaris). 

  
Eerstvolgende vergaderingen 14 april en 12 mei, aanvang 20.30 
uur in de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 
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Ø Wijkagent 
Ad Braber 

Spreekuren op 20 april en 4 en 18 mei van 19.00 - 20.00 uur. Bel 
voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en 
voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844. 

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 - 10.00 uur (met alle formulieren) in 

de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping, alleen trap.  
Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -11.30 uur  
in het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Spreekuur Nicole Kleine-Wilke iedere donderdag van 9.30 - 10.00 

uur, bij de prikpost, Van Heutszstraat 1a, 1e verdieping, alleen 
trap. Aanbellen bij de buurtraad/prikpost. U kunt ook bellen voor 
meer informatie of een afspraak naar ( 06 835 901 57 of naar de 
kruisvereniging:( 0165 546 613. De afspraak is gratis. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeve 24. ( 06 343 729 22 (24 uur) 
 

Ø AED-apparaat Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29.            
E-mail: 7 kittylumens@contourdetwern.nl 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013	  of e-mail via de site : www.tilburg.nl.   
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : www.dommel.nl/online-loket/klachten-
bezwaren#Melding. ( 0411 618 618.  

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 0161 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 

 
	  
	  
	  

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe natuurspeelplek langs het kanaal. 
Meer hierover in het volgende nummer.
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T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  

 
 

Schildersbedrijf Michel van Gemert 
 

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

 
30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 

 
Vrijblijvende offerte 

Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 
Tel: 013 - 5367336 

Mob.: 06 – 22790145   
 

Winterschilder: 
van oktober t/m februari 10% korting          
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Liebrand Ruijs advocaten 

Nieuwe Bosscheweg 77 
5017 JL  Tilburg 

 
(013) 303 00 95 

www.liebrandruijsadvocaten.nl 
info@liebrandruijsadvocaten.nl 

Elke dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur 
gratis inloopspreekuur 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  
Voor	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	  ons	  op	  de	  praktijk	  of	  via	  013-‐5420685.	  U	  heeft	  geen	  verwijzing	  van	  uw	  
huisarts	  nodig	  en	  het	  valt	  onder	  de	  aanvullende	  verzekering.	  

Overige	  Specialismen:	  fysiotherapie,	  geriatriefysiotherapie,	  sportblessures,	  revalidatie	  na	  een	  
operatie	  of	  beroerte,	  looptrainingen	  (etalagebenen),	  Parkinson,	  hyperventilatieklachten,	  
COPD,	  tape,	  dry	  needling.	  

	  

	  

	  	  
Ouder	  worden	  en	  blijven	  bewegen?	  	  
Wij	  bewegen	  U!	  	  
Mensen	  die	  ouder	  worden	  en	  problemen	  krijgen	  met	  de	  
beweeglijkheid	  van	  hun	  lichaam,	  	  kunnen	  bij	  ons	  op	  de	  
praktijk	  terecht	  of	  wij	  komen	  bij	  u	  aan	  huis.	  Wat	  kunnen	  wij	  
doen	  voor	  u:	  *	  creëren	  van	  veilig	  functioneren	  thuis	  
*	  trainen	  van	  stabiliteit	  bij	  onzeker	  lopen	  
*	  trainen	  van	  kracht	  en	  conditie	  	  
*	  adviseren	  van	  gezonde	  (veilige)	  leefstijl	  
*	  valpreventie	  

Prinsenhoeven	  36,	  Tilburg	  
tel.	  013-‐5420685	  
info@vdbraakenmaas.nl	  
www.vdbraakenmaas.nl	  

.	  	  

Prinsenhoeven	  36,	  Tilburg	  
tel.	  013-‐5420685	  
info@vdbraakenmaas.nl	  
www.vdbraakenmaas.nl	  
	  

	  
Uw	  geriatriefysiotherapeut:	  
Boet	  van	  de	  Braak	  	  
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

F r a n k  O e r l e m a n s

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather 
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.

U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website 
www.weredi-tilburg.nl  U kunt ook een e-mailtje sturen naar  
info@weredi-tilburg.nl,  bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur) 
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


