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Maldhy Bongers, Klassiek Homeopaat Tilburg 
 
Minister Schippers heeft besloten dat niet meer op de verpakking van homeo-
pathische zelfzorgmiddelen mag staan waarvoor ze bedoeld zijn. Ook mag er op 
websites, in magazines en andere media niet meer worden gecommuniceerd 
over de werkzaamheid van de producten. 
Ik vind dit een onbegrijpelijke maatregel. De keuzevrijheid van burgers wordt 
hierdoor ernstig beperkt. Een maatregel die voortkomt uit angst. Angst waarvoor? 
Info:  maldhybongersklassiekhomeopaat.nl                  Tel.:  06-17992016 
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Een maand later vertelt de vader – Mark 
Westendorp (42) – in zijn huis aan de 
Armhoefstraat uitgebreid over zijn heldhaf-
tige optreden. Hoe hij met een bezem de 
achtervolging inzette, puur op adrenaline 
en kwaadheid: “Die dief was toch in ons 
huis geweest en had spullen gejat. Je 
schrikt enorm, en die rush erachteraan is 
een impulsieve daad. Toch wist ik al die tijd 
wat ik deed. Eigenlijk is de achtervolging 
plus inrekening vrij beschaafd gegaan. Bin-
nen vijf minuten was de politie ter plaatse 
en konden wij hem overdragen.” Wijkagent 
Ad Braber reageert later telefonisch op het 
incident: “De bewoner stond in zijn recht 
de inbreker weg te jagen en ook aan te 
houden. Er is die avond geen dispropor-
tioneel geweld gebruikt. Een keurig geval 
van een legitieme burgerarrestatie, niks mis 
mee!”

Impact
Mark vertelt dat de nasleep van de inbraak 
nu nog steeds voelbaar is. Met name zijn 
oudste twee kinderen zijn er nog veel mee 
bezig: “Slachtofferhulp was welkom en 
nuttig, zeker ook voor advies aan ons als 
ouders. Je moet gevoelens en vragen echt 
filteren. Die kids hebben toch veel mee 
gekregen en voelen zich minder veilig in 
hun eigen huis. Dat is heftig om mee te 
maken. Gelukkig gaat het nu al een stuk 
beter. De oudste dochter van 8 gaat er zelfs 
haar spreekbeurt in groep 4 aan wijden: 
hoe kun je inbraken voorkomen?” 
Diezelfde insteek kiest ook wijkagent Bra-
ber: liever voorkomen dan genezen. Zijn 
pleidooi: “Verbeter uw hang- en sluitwerk, 
want de gelegenheid maakt de dief.” Mark 
geeft toe dat hij zijn huis nadien met andere 
ogen is gaan bekijken: het alarm staat nu 
voortaan aan ’s nachts en de deuren en 
schutting zijn beter beveiligd. Zijn illusie 

van veiligheid – wie heeft die niet? – is door 
de recente gebeurtenis wel verdwenen.

Statistiek
Wijkagent Braber hecht er waarde aan 
om de inbraken in Armhoef te nuanceren: 

Held tegen wil en dank                                                  Gerben van Eeuwijk

Op kerstavond 2012 komt een gezin thuis, na een bezoek aan een kindermis. Er ligt 
glas op de keukenvloer. Een ongenode gast – een inbreker – treffen zij aan in de tuin. 
Moeder belt 112 en vader rent achter de dief aan. Met hulp van twee omstanders gaat 
hij over tot overmeestering en aanhouding. Eind goed, al goed?

“Elk geval is er éen te veel. Deze bewuste 
inbraak wil ik zeker niet bagatelliseren. Het 
bredere perspectief moet ik ook noemen: 
Armhoef is een van de veiligste wijken 
van Tilburg. Het aantal inbraken in 2012 is 
gelukkig op de vingers van één hand te tel-
len. Het gevoel van veiligheid is subjectief, 
maar objectief is het erg rustig in de wijk.” 
In huize Westendorp begint de rust nu 
langzaam terug te keren. Op advies van de 
wijkagent is Mark terughoudend geweest in 
contact met de media. 

De wijkagent Ad Braber
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Krantenartikelen over zijn ‘heldendaad’ 
verschenen in Brabants Dagblad en in De 
Telegraaf. Een radiogesprek met Omroep 
Brabant is hij nog aangegaan, maar een tv-
item heeft hij afgehouden: “Ik hoef niet zo 
nodig met mijn gezicht in beeld. Liever laat 
ik het gedoe eromheen snel weer achter 
me. De gemoedsrust in ons gezin is me 
veel meer waard dan ‘a moment of fame’. 
Ik weet ook niet of ik het een volgende keer 
weer zo zou doen. Wie weet zou ik de dief 
dan gewoon laten lopen.”

Buurtpreventie
Burger Westendorp en agent Braber zijn 
beiden voorstander van een project ‘Atten-
tie Buurtpreventie’. Braber: “Elk huishouden 
moet zich uiteraard beveiligen tegen 
inbrekers, maar waarom ieder voor zich? 
Aan de Buurtraad heb ik eerder een oproep 
gedaan om buurtpreventie op te zetten. 
Dat is echt geen burgerwacht, maar een 
vorm van georganiseerde sociale controle. 
Buurtbewoners zijn de ogen en oren van 
de wijk. Bij toerbeurt kunnen zij rondlopen 
of fietsen en goed om zich heen kijken. 
Zeker kruimeldieven slaan hun slag, op 
zoek naar gadgets, als het ergens donker 
en verlaten is. Bendes slaan pas hun slag 
als ze de buurt en de huizen gescand heb-
ben. Onbekenden op straat vallen op. Tip 
dan de politie! Beter preventief surveilleren, 
dan uitrukken voor een heterdaadje zoals 
laatst.” 

Zo’n bord schrikt al af

De hond uitlaten ’s avonds werkt preventief

Westendorp gaat zeker meedoen aan 
buurtpreventie, maar niet als initiatiefne-
mer: “Zo’n blauw waarschuwingsbord van 
de gemeente zie ik wel zitten. Daar gaat 
een afschrikwekkende werking van uit. In 
dit dorp in de stad moet zoiets als buurt-
preventie mogelijk zijn, maar wie neemt de 
handschoen op? Die taak ligt mijns inziens 
bij de Buurtraad. Die hebben we toch niet 
voor niets in de Armhoefse Akkers?”

Draagvlak
De vraag is of er draagvlak bestaat voor 
buurtpreventie, in een wijk met slechts 
een handvol inbraken per jaar. Wijkagent 
Braber blijft hier het antwoord op schuldig, 
waarbij hij aangeeft dat de pakkans bij 
inbraken redelijk laag is. Westendorp houdt 
het bij de term ‘bewustwording’, de reden 
waarom hij aan het interview meewerkt. 
Waardepapieren en spullen met emotionele 
waarde zijn opgeborgen en autosleutels 
liggen gewoon beneden, geeft hij nog als 
tips. Iedereen kan er zijn individuele voor-
deel mee doen, maar ligt er een collectief 
belang? Er is geen hangjeugd, nauwelijks 
vandalisme, (vooralsnog) geen drugsover-
last, amper geluidsoverlast, kortom: weinig 
criminaliteit. 
Statistiek en beleving zijn echter twee 
totaal verschillende zaken. Is de illusie van 
een veilige buurt nog intact? Of doet de ge-
meente Tilburg er goed aan de hondenbe-
lasting af te schaffen? Geen betere sociale 
controle immers dan buurtbewoners die 
massaal ’s avonds hun hond uit laten!
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Vanuit de gemeente was de avond goed 
voorbereid. Op tafels lagen langgerekte 
ontwerp-tekeningen, waar bewoners ra-
zendsnel hun eigen huis op konden ont-
dekken en de impact van de veranderingen 
konden inschatten. Vertegenwoordigers 
van de gemeente gaven uitleg en gingen 
de discussie aan met de bewoners over de 
ontwerpen. Daarnaast kon iedereen zijn/
haar voornaamste opmerkingen/bezwa-
ren/aandachtspunten noteren op aparte 
briefjes.

Onderhoud
Projectleider Ing. Edward van Swieten is 
duidelijk over het doel van deze infoavond: 
“Voor veranderingen in de directe woonom-
geving zijn bewoners zeer gevoelig. Ze 
willen graag meedenken, meepraten en als 
het kan meebeslissen. Het is daarom van 
belang zo transparant mogelijk te commu-
niceren en dat proberen we met een avond 
als deze ook te bereiken. We kunnen 
dan bij het definitieve ontwerp rekening 

houden met de wensen, mogelijkheden 
en beperkingen. Want lang niet alles is 
mogelijk en wat voor de een van belang is, 
wordt een discussiepunt voor de ander. Zo 
ziet een aantal bewoners van de Armhoef-
straat nieuwe bomen aan weerszijden van 
de straat als fantastisch, terwijl een ander 
deel dit totaal niet ziet zitten. Dat geldt ook 
voor de bestrating: steen in plaats van as-
falt. We zullen de schriftelijke opmerkingen 
van vanavond dan ook zeer serieus behan-
delen. Afhankelijk van de input, worden 
aanpassingen direct meegenomen in het 
definitieve ontwerp, dat de bewoners ook 
weer te zien krijgen. Of bij specifieke vra-
gen krijgen mensen individueel antwoord.”  

Ontwerp
Edwin Koole, lid van de Verkeerscommis-
sie van de Buurtraad is tevreden over de 
wijze waarop tot nu toe de communicatie 
met de gemeente verloopt: ‘De plannen die 
nu gepresenteerd zijn, zijn in samenspraak 
met ons en een groep bewoners opgesteld. 

Positieve infoavond JP Coen en Armhoefstraat                          Jaap van Loon

Een flinke groep bewoners van de JP Coenstraat en de Armhoefstraat kwam 23 
januari naar de Pelgrimhoeve om zich te laten informeren over het voorlopig ontwerp 
van de herinrichting van hun straten.

Er is duidelijk rekening 
gehouden met de ‘pijn-
punten’, zoals de overlast 
van doorgaand verkeer. 
Met dit ontwerp is getracht 
de verkeerssnelheid te 
remmen, maar gelijktijdig 
ook rekening te houden 
met het karakter van de 
straten.” 
Wat betekent dit concreet? 
In beide straten wordt het 
weggedeelte versmald. 
Het meest ingrijpend 
gebeurt dat in de Armhoef-
straat waar de rijbaan 
2,1 m smaller wordt. Hier-
door worden de stoepen 
en parkeerstroken breder. Artimpression Armhoefstraat
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Er komen stenen in plaats 
van asfalt en de verkeers-
drempels worden niet 
hoger, maar wel met een 
steilere op- en afrit. Vooral 
met die verkeersdrempels 
zijn de direct aanwonen-
den niet zo gelukkig. Er 
dreigt nog meer geluids-
overlast, terwijl nu al 
mensen ’s morgens in alle 
vroegte ‘rechtop in hun 
bed zitten’ van het lawaai. 
De verkeersveiligheid 
maakt het gebruik van 
deze verkeersremmers 
echt noodzakelijk. Andere 
mogelijkheden, bijvoor-
beeld een ‘sluis’, zijn onderzocht, maar 
stuiten ook weer op nieuwe bezwaren, zo-
als het verlies van parkeerplaatsen.
Zoals het voorlopige ontwerp nu laat zien, 
worden de bomen aan weerszijden van 
de beide straten geplaatst. In ieder geval 
worden de huidige bomen in het grootste 
deel van de Armhoefstraat en de JP Coen-
straat gerooid. De es bijvoorbeeld die in de 
Armhoefstraat staat, blijkt een broze boom, 
waarvan enorme takken spontaan kunnen 
afbreken. “Ze worden vervangen door de 
katzuraboom (Cercidiphyllum japonicum). 
Straks een middelgrote boom (10-12 m) 
met veel schuin opgaande, uitwaaierende, 
dikke takken met een ruwe schors. De 
bladeren zijn vrij klein en lopen bruinrood 
uit in de zomer verkleurend naar groen, 
met in de herfst ook nog een verkleuring”, 
aldus bomenexpert Wim v.d. Sande. 

Herinrichting
De plannen voor herinrichting van de beide 
straten komen voort uit de geplande riool-
renovaties in de Armhoefstraat, JP Coen-
straat en een deel van de Spoordijk. “De 
gemeente heeft de afgelopen jaren teveel 
onderhoud moeten plegen”, legt Edward 
van Swieten uit. “We omschrijven in onze 
uitvraag naar aannemers welke werkwijze/ 
fasering we voor ogen hebben. Mogelijk dat 

de aannemer, welke het werk gegund krijgt, 
een betere werkwijze voorlegt. Die zullen 
we moeten beoordelen en uiteindelijk com-
municeren met de bewoners zodat deze 
weten waar en wanneer er gewerkt gaat 
worden.” 
In een gedeelte van de JP Coenstraat 
wordt het riool geheel vervangen. Voor het 
deel Spoordijk en het deel tussen Armhoef-
straat en Hoevense Kanaaldijk, waar de 
basisschool staat, wordt een ‘relining’ in het 
riool gebracht. Er wordt als het ware een 
kous door de bestaande rioolbuis getrokken 
welke tegen de buiswand plakt. Hierdoor 
is de buis weer waterdicht  en kan er geen 
zand instromen. De huis-rioolaansluitingen 
worden tevens vervangen. Dit stuk van de 
Armhoefstraat gaat niet opnieuw bestraat 
worden. Wel zullen de bomen een grote 
onderhoudsbeurt krijgen en wordt bekeken 
of de verkeerssituatie rond de basisschool 
verbeterd kan worden.
Al met al zouden de werkzaamheden voor 
het eind van dit jaar van start moeten gaan. 
Edward van Swieten: “Bewoners ontvangen 
allemaal nog een brief over de precieze 
uitvoering en we zullen in ieder geval niet 
starten voor de Ten Miles van dit jaar.” 

Artimpression JP Coenstraat
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De deelnemers aan het beheeroverleg zijn: 
de locatiemanager van Jan Wier, de afde-
lingshoofden van de afdeling Jan Wierhof 
2 , 4 en 5, de wijkagent, de gemeente, de 
ondernemers van het Klassetheater en de 
beheerder van de ateliers aan Carré. Vanuit 
de bewoners wordt er deelgenomen door 
P. Hoenderkamp en C. Fijnaut en Helma 
Oostelbos vertegenwoordigt de Buurtraad. 

Resultaten
Aanvankelijk was de start van het be-
heeroverleg moeizaam. De gemeente 
greep in door het aanstellen van een 
onafhankelijke voorzitter en een notulist. 
De frequentie van het beheeroverleg is 
momenteel ongeveer een keer per drie 
weken. De notulen van de overleggen zijn 
te vinden op de website van de Armhoefse 
Akkers. Daar is te lezen, dat er inmiddels 
al wel wat bereikt is. Heel belangrijk is dat 
er nu door GGz/Novadic Kentron, politie 
en gemeente meer en meer werk wordt 
gemaakt van meldingen inzake onveiligheid 
en overlast op het terrein en vanuit de ge-
bouwen van Jan Wier. Intern bijvoorbeeld 
door personeel rechtstreeks aan te spreken 
op de beheersing van het wangedrag van 
patiënten. Voorbeelden van acties die 
iedereen meteen merkt zijn o.a. het verwij-
deren van het bankje op de hoek van de 
Jan van Beverwijckstraat en de Ringbaan 
Oost, omdat dit bankje verscholen lag en 
er onduidelijke ‘transacties’ plaatsvonden. 
Er zijn afspraken gemaakt over het bankje 
bij het Jan Wierhof 2 aan de Gerard van 
Swietenstraat; van een patiënt waren er 
medicijnen gevonden. Daarop is bij de be-
treffende patiënt gekeken of de medicijnen 
op een andere manier toegediend kon-
den worden. Verder is in overleg met het 
Veiligheidshuis een oplossing gevonden 
voor een steeds terugkerend probleem van 

een persoon die eigenlijk geen patiënt is 
van het GGz, maar op het terrein van Jan 
Wier wel voor veel overlast zorgde.

Meldingen
Het overleg is voornamelijk bedoeld om 
de leefbaarheid in de wijk goed te houden 
en de burenrelatie met de GGz Breburg 
te verbeteren. Bewoners wordt dringend 
gevraagd hun meldingen door te geven 
aan 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl 
en als het een direct probleem betreft te 
bellen met ( 088 01 61 616. Men krijgt 
dan de receptionist van Jan Wier aan de 
telefoon die meteen actie kan ondernemen 
om de klacht op te (laten) lossen. Voor het 
beheeroverleg is het van belang in beeld 
te krijgen wat er aan de hand is en wat het 
eraan kan doen. Alle meldingen worden 
verzameld door GGz Breburg, als centraal 
meldpunt. Ook als u niet zeker weet of het 
direct met Jan Wier te maken heeft, graag 
uw melding doorgeven. Er zal uw toestem-
ming gevraagd worden om uw melding 
aan een lid van het beheeroverleg door 
te geven. In het beheeroverleg wordt uw 
melding anoniem besproken. 
 
Vanuit het beheeroverleg wordt een avond 
voorbereid om meer informatie te verstrek-
ken over meldingen en verbetermogelijk-
heden. Goed om te weten is ook, dat er 
waarschijnlijk een open dag komt op zater-
dag 16 maart, waarbij het GGz Breburg 
iedereen de gelegenheid biedt om eens te 
komen kijken bij de diverse afdelingen aan 
het Jan Wierhof.

Beheeroverleg ‘Jan Wier huidige situatie’

Beheeroverleg ‘Jan Wier huidige situatie’

Op 20 juli 2012 is op initiatief van de gemeente gestart met het beheeroverleg Jan 
Wier over de huidige situatie. De aanleiding hiervoor was het Zwartboek dat door de 
commissie Jan Wierhof was samengesteld met de klachten van direct omwonenden 
van het Jan Wierhof.
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Jan van Wezel is één van de buurtbewo-
ners, die de verwikkelingen rondom de 
kwestie van het uitgiftepunt Novadic/
Kentron bij Jan Wierhof met verbazing 
heeft gevolgd. Een onderwerp dat veel 
beroering bracht in de wijk. Ben je tegen of 
vind je dat dit wel kan? Als buurtbewoner 
en professional heeft Jan zich vooral ook 
verwonderd over hoe de buurtraad hiermee 
is omgegaan. “Als de buurtraad stelling 
neemt tegen de komst van het uitgiftepunt, 
dan is het vrijwel zeker dat ook veel buurt-
bewoners zich in dit standpunt niet herken-
nen en zich niet vertegenwoordigd voelen 
door de buurt-raad”. Wil je dit en kan het 
ook anders, is dan de vraag?
“Je moet proberen niet de fout te maken als 
buurtraad om meteen inhoudelijk stelling te 
nemen in kwesties. Je kunt dan je geloof-
waardigheid verliezen omdat er mensen 
zijn die er anders of genuanceerder over 
denken.”Maar wat dan? “Naar mijn mening 
moet de buurtraad per onderwerp goed 
nadenken welk proces ze willen volgen.  De 
kwestie van een uitgiftepunt bij Jan Wier is 
van een andere orde als de herinrichting 
van een straat of een parkeervraagstuk. 
Overigens in alle gevallen begint het met 
het verkennen van knelpunten, het bewust 
zijn van overeenkomsten en verschillen, 
ook in de standpunten van bewoners, dus 
het probleem goed op tafel krijgen en ver-
volgens je strategie als buurtraad bepalen. 
Dat kan zijn een principiële standpunt 
innemen of criteria benoemen waaraan 
een oplossingsrichting moet voldoen, wat 
gezien het maatschappelijke belang, mijn 
uitdrukkelijke voorkeur heeft. Temeer omdat 
daarmee de kans op acceptatie van een 
besluit toeneemt. En juist die acceptatie is  

belangrijk om ook na het besluit te kunnen 
samenwerken”.
Jan zit op zijn praatstoel, is zichtbaar 
betrokken en houdt een monoloog: “Een 
buurtraad heeft het in zo’n wijkoverstijgend, 
maatschappelijk vraagstuk beslist niet 
makkelijk. Ik ga er vanuit dat de buurtraad 
is overvallen met een vraag van de krant 
over een inhoudelijk standpunt en dat de 
gemeente en de buurtraad geen of weinig 
overleg hebben gehad over het proces van 
meningsvorming in de wijk en welke onder-
steuning de wijkraad daar bij kan gebrui-
ken. Het ontbreken van afspraken over de 
korte- en langetermijnagenda van de wijk 
leidt tot ad hoc werken en, vaak terechte 
boosheid, over hoe de gemeente zo’n 
proces aanpakt. Het wordt dan moeilijk om 
niet meteen maar inhoudelijk te reageren. 
De tijd en de rust om het zorgvuldige pro-
ces te organiseren ontbreekt en de emotie 
loopt mede gevoed door het overval-gevoel 
meteen hoog op”. 

Jan woont al zo’n 25 jaar in de wijk en 
in zijn professionele loopbaan staat het 
‘begeleiden van bestuurlijke processen’ én 
processen met bewoners op het terrein van 
stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en vita-
liteit in wijken en wonen centraal. Volgens 
Jan is er, voor de buurtraad en zeker ook 
voor de gemeente, veel te leren van hoe 
het in dit geval is gelopen. En dat zou best 
eens kunnen leiden tot vormen van samen-
werken tussen buurtraad en gemeente en 
buurtraad en bewoners. De eerste stap is 
een stevige evaluatie, want dat is in dezen 
volgens Jan zeer gewenst. Jan biedt zich 
graag aan om hier met de buurtraad van 
gedachten over te wisselen. 

“Buurtraad in de spagaat? Hoeft niet!”                             Willianne Verbakel

Op nogal wat ramen in de wijk zag je in de afgelopen maanden de affiches van de 
tegenstanders van het uitgiftepunt Novadic/Kentron. Maar ook de verontwaardiging 
hierover van buurtbewoners met een andere mening, hoorde je de laatste maanden 
regelmatig, vooral binnenskamers. Met buurtbewoner Jan van Wezel raakte ik hier-
over in gesprek, met name over de rol van de buurtraad in deze kwestie. Op mijn 
vraag – als redacteur van de buurtkrant – waarom hij geen ingezonden brief naar de 
buurtkrant schrijft, antwoordt hij dat hij liever geïnterviewd zou willen worden.
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Even een korte terugblik: In augustus 2011 
en in december 2011 heeft de buurtraad 
telefonisch contact gehad met de instelling 
GGz Breburg om te informeren naar een 
gerucht dat de ronde deed. Buurtbewoners 
hadden vernomen dat Novadic Kentron een 
groot deel van haar verslavingszorg wilde 
gaan concentreren op het Jan Wierterrein 
bij ons in de wijk. Tijdens beide telefoon-
gesprekken werden de geruchten ontkend. 
Vervolgens kregen wij op dinsdag 10 april 
2012 een telefoontje van het GGz Breburg 
dat de plannen zo goed als rond waren. Wij 
hebben dat medegedeeld aan de bewo-
ners, die ons al meerdere keren benaderd 
hadden en er is toen een commissie Jan 
Wierhof opgericht. Deze commissie heeft 
een buurtbrief verspreid om de direct 
omwonenden te informeren. De buurtraad 
heeft geprobeerd informatie over de plan-
nen te verkrijgen, echter zij kreeg daarbij 
geen enkele reactie van zowel de gemeen-
te als de instellingen. Uiteindelijk is er door 
ingrijpen van de burgemeester, bij wie wij 
op gesprek zijn geweest, meer informatie 
verstrekt en waren er gesprekken mogelijk.
Inmiddels hadden wij als buurtraad de 
discussie ”hoe gaan wij hiermee om en 
nemen wij een standpunt in?” Uiteindelijk 
hebben wij een standpunt ingenomen en 
dat is dat wij allereerst tegen stapeling van 
verslavingszorg zijn midden in een woon-
wijk en daarnaast weegt het zwaar mee 
dat de locatie ook nog eens naast één van 
de weinige speeltuintjes van onze wijk ligt. 
Even terug naar het interview met de heer 
Van Wezel. Er wordt daarin gesproken over 
het uitgiftepunt, waarmee bedoeld wordt 
de Medische Heroïne Unit die nu gevestigd 
is aan de Burg. Suijsstraat. Dit betreft een 
locatie van 200 m2, waar slechts een 20-tal 
cliënten wordt geholpen. Novadic Kentron 
is voornemens 3.700 m2 aan verslavings-
zorg te vestigen op het Jan Wierterrein, 
naast de al aanwezige afdelingen, zoals de 
crisisopvang en de dubbele diagnose.

Communicatie is inderdaad één van de 

moeilijkste zaken, in elk proces overi-
gens. De Commissie Jan Wierhof heeft de 
buurtraad en de buurt tijdens het proces 
telkens geïnformeerd over de ontwikkelin-
gen. Alle stukken die de commissie heeft 
geschreven aan het college van B&W en 
de raadsleden zijn gecommuniceerd met 
de buurtraad en die heeft de stukken op de 
website www.armhoefseakkers.nl geplaatst, 
voor een ieder toegankelijk. Verder zijn alle 
vergaderingen van de buurtraad openbaar 
en zijn buurtbewoners van harte welkom de 
vergadering bij te wonen en vragen te stel-
len. De buurtraad heeft het op prijs gesteld 
dat de commissie Jan Wierhof op zondag 
14 oktober een informatiemiddag heeft ge-
organiseerd, waarvoor alle buurtbewoners 
door middel van een bewonersbrief waren 
uitgenodigd. Bij deze bijeenkomst kon ie-
dereen vragen stellen over de gang van za-
ken tot dan toe en discussie voeren. Verder 
hebben er diverse artikelen in de buurtkrant 
gestaan, waarbij erop gewezen werd dat 
het mogelijk was direct op de hoogte te 
blijven van het verloop van het proces, mid-
dels een aanmelding met een mailadres. 
Het mailbestand van de Commissie Jan 
Wierhof bevat inmiddels ruim 275 adressen 
van buurtbewoners (gezinnen).

Afgelopen zomer is er een beheeroverleg 
gestart, wederom op aandringen van de 
burgemeester, waarin de buurtraad verte-
genwoordigd is (zie elders in de buurtkrant)

Tot slot: meneer Van Wezel, u bent uiter-
aard van harte welkom om met ons van 
gedachten te wisselen over het proces 
waar wij als buurtraad het afgelopen jaar 
o.a. mee bezig zijn geweest. Wellicht dat er 
met uw kennis van bestuurlijke processen 
rondom zaken als deze, gecombineerd met 
de ervaringen en de inhoudelijke kennis 
van de buurtraad c.q. commissie, winst te 
behalen valt voor alle betrokken partijen.

Helma Oostelbos, voorzitter buurtraad Arm-
hoefse Akkers en lid Commissie Jan Wierhof

Reactie buurtraad op het interview met de Jan van Wezel
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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

“Met ingang van dit jaar ga ik voor de 
buurtkrant schrijven, na een leuke oproep 
van de eindredacteur: ik zou het doen als 
ik jou was! Ik houd van schrijven, maar 

doe er in mijn huidige werk relatief weinig 
mee: ik werk in het onderwijs, als docent 
in het HBO. Voor de buurtkrant ga ik met 
plezier interviews en reportages maken. 
We wonen in een prachtige wijk, echt een 
dorp in de stad. De charmes van een stad, 
de rust van een dorp. Ideaal om onze drie 
kinderen in deze buurt op te laten groeien. 
Een rijk sociaal leven, dat gun ik die kids 
van harte. De wijk Armhoef garandeert dat, 
ook voor ons als ouders. Leuk om zo veel 
mensen van gezicht te kennen, en sommi-
gen wat beter dan dat. Op de foto zie je mij 
op de fiets, op weg naar voetbalclub 
Willem II. Met mijn zoon Giel en zijn team-
genoot van Were Di Rink Hendriks. Samen 
met diens vader Geert bezoeken we dit
seizoen alle thuiswedstrijden van de Trico-
lores. Nu maar hopen dat onze favoriete 
club dit jaar niet weer degradeert uit de 
Eredivisie!”

Gerben met achterop zoon Giel en 
voorop vriendje Rink Hendriks

Even voorstellen: Gerben van Eeuwijk
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                                                                                                                            Lout Donders

Buurt-thuis

En ineens stelde ik vast dat ik het afgelopen jaar wel erg vaak in een kerk of crematorium 
zat om afscheid van iemand te nemen. Dichtbij en wat verderaf. 

In de kerk in Goirle, waar het afscheid was van een ex-buurtgenoot, die hier met zijn vrouw 
zijn gezin heeft groot gebracht. In de kerk in Aalst waar de laatste broer van mijn moeder 
naar de hemel werd gestuurd door een jonge Indiase pastor, die in af en toe cryptisch 
Nederlands met hardnekkig verkeerde klemtonen zijn uiterste best deed om er iets van te 
maken.
 
Mensen komen en gaan. Mensen die een groot deel van hun leven in hun eigen straat heb-
ben gewoond verdwijnen ineens. Zoals de oude dame op nummer x. Ruim zestig jaar hier 
gewoond, al ver over de negentig. Ineens was ze weg, het stickertje ‘geen colportage’ naast 
de deur achterlatend. De gordijnen dicht. Het is er ineens stil. 
Dat blijft toch triest, dat mensen juist als het lastig en moeilijk wordt hun eigen plek moeten 
verlaten, om te landen in een vreemde omgeving tussen vreemde mensen. Juist als de 
flexibiliteit aanzienlijk minder is, wordt die wel vereist. Zou het daarom zijn dat mensen vaak 
doodgaan als ze van hun eigen stek naar zo’n andere plek moeten, ondanks ongetwijfeld 
warme inzet van personeel en familie?

Wat zou het mooi zijn als dat anders kon. Ik hoor en lees overal dat we in deze tijden van 
crisis en somberheid steeds meer zelf gaan doen. Mensen verenigen zich om samen hun 
eigen stroom op te wekken, om –in onze buurt!- een eigen vorm van thuiszorg op poten te 
zetten. Samen met een paar mensen een auto kopen. Samen in een coöperatie inkopen.

Bij het passeren van nummer x met de gordijnen dicht, dacht ik: dat zou mooi zijn ! We 
kopen met de hele straat dat huis, iedereen draagt wat bij. We knappen het op en maken 
het de thuishaven van bovengenoemde buurt-thuiszorg. Ouderen die het niet meer trekken 
kunnen daar tijdelijk wonen als ze hulp nodig hebben. Een ontmoetingsplek voor oudere 
mensen die alleen zijn. Noem het ’t Armhoef Thuis Huis. Buurtgenoten die af en toe tijd over 
hebben doen daar vrijwilligerswerk met de mensen die er op dat moment verblijven. Van 
rummikub, kaarten tot wandelen of voorlezen. Of zomaar handje vasthouden en praten over 
vroeger. Ja, dat zou mooi zijn. Mensen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven, juist bij 
het ouder worden moet dat een fijn gevoel zijn. 

Intussen zit de oude dame van nummer x ergens in Kaatsheuvel, want het ging niet meer 
alleen. Ze liep ‘s nachts op straat. Ze wantrouwde mensen die haar aandacht gaven. Ze ver-
gat soms zichzelf aan te kleden. Terwijl ze nog niet zo lang geleden genoot van een praatje 
op straat. Wat zou het mooi geweest zijn als ze juist nu niet haar huis en haard had hoeven 
verlaten. Haar huis zou een mooi startpunt zijn voor zo’n coöperatief eigen buurt-thuis. De 
sticker met ‘geen colportage’ moet dan wel blijven zitten.  
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Rudy en Kim, beiden 27 jaar en beiden 
afkomstig uit Zeeland (Heinkenszand en 
Goes), wonen nu éen jaar op dit adres. Net 
18 jaar oud kwam Kim in Tilburg psycholo-
gie studeren. Ze is afgestudeerd in een  
nieuwe discipline, medische psychologie: 
“Die masteropleiding was nieuw toen ik 
startte en die was heel interessant.” De 
opleiding is erop gericht om in het zieken-
huis als psycholoog aan de slag te gaan, 
bijvoorbeeld om mensen te ondersteunen 

die last van angsten hebben na een hart-
aanval, of met diabetes of kanker gecon-
fronteerd worden. Kortom, de begeleiding 
van psychische gevolgen van een licha-
melijke aandoening: “In de opleiding was 
ook veel aandacht voor medische kennis; 
zo hebben we stage gelopen in het zieken-
huis en operaties bijgewoond. Je moet im-
mers met artsen kunnen communiceren en 
een beeld krijgen van wat mensen hebben 
meegemaakt.” 

Verslaafden
Na haar studie heeft Kim met Rudy drie 
maanden rondgereisd in Azië en is ze 
daarna gaan werken als psycholoog. Dit 
werk bevalt haar goed, ze doet dit nu al 
zo’n vier jaar: “Ik begrijp best de commotie  
bij een aantal wijkbewoners over de Jan 
Wier-kwestie ofwel de verstrekkingen in de 
wijk. Mensen hebben vaak een stereotiep 
beeld van verslaafden.
Als je net als ik in de zorg en met deze 
doelgroep werkt, kijk je daar toch wel iets 
anders tegen aan. Ik maak me dan ook niet 
zo druk, gaat best meevallen.”  
Rudy heeft in Breda bij AVANS de opleiding 
Bedrijfskundige Informatica gedaan en is 
‘blijven hangen’ bij het bedrijf waar hij is 
afgestudeerd: Pink Roccade Local 
Government (nu nog in Eindhoven, straks 
gevestigd in Den Bosch). Hij houdt zich 
als functioneel ontwerper bezig met de 
ontwikkeling van software en diensten voor 
gemeenten, zoals de gemeentelijke basis-
administratie: “Als functioneel ontwerper 
leg ik de verbinding tussen de gebruikers 

Achter de voordeur op huisnummer 013!                     Willianne Verbakel

Het jaar 2013 in Tilburg 013. Een jaar vol activiteiten in de stad. Ook de buurtkrant 
sluit daarop aan! De rest van het jaar tref je in deze rubriek wijkbewoners die op num-
mer 13 wonen. Ben dus niet verrast als je op nummer 13 woont en de vraag krijgt voor 
een interview voor de buurtkrant. Rudy en Kim uit de Armhoefstraat waren meteen 
bereid om mee te werken!

Rudy op nr. 13
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en de technische bouwers van de software. 
Vaak een hele uitdaging!”

Het huis
“Ik voetbalde al een tijd bij Were-Di in het 
zesde en kwam iedere  zondagochtend 
rond 10 uur hier door de wijk gefietst op 
weg naar de wedstrijd. Vond dit wel een 
toffe wijk, dichtbij de stad en het buitenge-
bied. We hebben bij een openhuizenroute 
wel wat andere wijken en huizen gezien, 
maar toen we bij dit huis  kwamen waren 
we ‘gelijk verkocht’ en het huis dus ook! De 
vorige bewoners hadden het huis al grondig 
aangepakt, dus we konden hier gelijk in, 
instapklaar, zoals dat heet,” En dat vonden 
Kim en Rudy wel zo prettig: “We zijn niet zo 
van die klussers.” De saamhorigheid in de 
wijk bevalt ze. Als voorbeeld hiervan wordt 
het voorval van eind december genoemd, 
waarbij door gezamenlijke inspanning  van 

een aantal straatbewoners een inbreker 
staande werd gehouden. “En gezellig! De 
buren hadden ons wel verteld, dat het echt 
een feestje was bij de Ten Miles. We had-
den een statafel geregeld en wat vrienden 
uitgenodigd; het was echt een happening! 
En volgend jaar komt het hele voetbalteam 
van Were-Di langs!” 
Nog ooit terug naar Zeeland? “Natuurlijk 
hebben we hierover wel goed nagedacht 
en zeg nooit nooit, maar we hebben hier 
alle twee een baan in de buurt en ik woon 
nu al zo’n tien jaar in Tilburg, het voelt 
ondertussen ook vertrouwd hier”, aldus 
Kim. De plannen rondom de renovatie van 
de Armhoefstraat zien ze als een enorme 
verbetering: het asfalt wordt vervangen 
door klinkers, de straat smaller, de stoep 
voor onze deur breder en aan beide kanten 
bomen. 
Wat wil je nog meer? 

Vorige maand schreven we al over de nieuwe uitgave van Tussen Weemoed en Zomerlust. 
Berry van Oudheusden, schrijver van de eerste druk, zal de uitgave van 2007 actualiseren 
en De Werf toevoegen. Ook de nieuwe uitgave betreft een ontdekkingstocht door de Arm-
hoefse Akkers en Hoogvenne, aan de hand van talloze beziens- en wetenswaardigheden. 
Qua opzet zal de schrijver niets veranderen. Foto’s worden, indien nodig, geactualiseerd. 

Deze gids wordt op initiatief van Klaartje van Beerendonk van Bloembinderij Blossom aan 
de Armhoefstraat opnieuw uitgegeven. Klaartje had al een geldschieter gevonden die borg 
wil staan voor de nieuwe druk. Ze heeft alles in de contacten met Stichting Straat, Stads-
museum en Berry van Oudheusden zover rond dat er begonnen kan, mag en zal worden. 
Het boek komt er medio 2013, waarschijnlijk zelfs iets eerder. We zoeken nog wel sponsors 
om de kosten, of beter gezegd, de risico’s laag te kunnen houden. Inmiddels hebben zich 
spontaan al enige sponsors aangemeld, maar er mogen er gerust een paar bijkomen. 
Het geld dat eventueel overblijft als de boeken verkocht zijn, komt ten goede aan stichting 
HeKoS. Mochten er (binnen de wijk) mensen zijn die dit initiatief financieel willen steunen, 
dan kunt u zich aanmelden bij Corin Sweegers. Uiteraard worden sponsors in het nieuwe 
boekje genoemd. Sponsors boven de 100 euro worden met hun logo vermeld, als ze dat 
willen.  

Om te voorkomen dat u misgrijpt, omdat er misschien onvoldoende exemplaren zullen 
worden gedrukt, kunt u een exemplaar reserveren bij Corin Sweegers. Het boekje zal circa 
10 euro gaan kosten (bij onvoldoende sponsors moet daar misschien een euro bij komen). 
Reserveren met naam en adres via: 7corinsweegers@menwedstrijd.nl. o.v.v. Tussen 
Weemoed en Zomerlust. In de winkel bij Blossom aan de Armhoefstraat ligt een intekenlijst. 
U kunt ook hier alvast een exemplaar reserveren.

Tussen Weemoed en Zomerlust, van haven tot spoor         Corin Sweegers
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Een afgeladen vol podium 
met zingende kinderen en 
kerstmutsen van basis-
school De Tiliander 
opende het feest. De 
stemming zat er meteen 
in. Over het hele terrein 
werd het publiek verrast 
door straattheater van 25 
ROC-studenten, volledig 
in Anton Pieck-stijl. 
Bijzonder mooi was de 
aankomst van vijftien 
met lichtjes en vleugels 
aangeklede kano’s van 
Kanoclub Tilburg. De 
kanoërs en óók de mooi 
verklede kindjes uit 

Lichtjesfeest Piushaven scoort 

De vurige tiende editie van het Lichtjesfeest in de Piushaven was een spektakel. De 
sfeer en het programma scoorden dit jaar bijzonder hoog. Helaas was de uren duren-
de regen voor veel bezoekers reden om alsnog thuis te blijven.

Jeruzalem werden verdiend ontvangen met 
warme glühwein en chocolademelk. 
Vervolgens stookte Scoutingclub Lord 
Baden Powell het vuur op het water hoog 
op. In de huifkar kon men  worden getrak-
teerd op mooie verhalen van Herman 
Coenen en Roel van Meerendonk. 

Lichtjes spiegeling 
Op het podium maakte HustleKidz grote 
indruk met zwaartekracht-tartende break-
dance moves. En dat ondanks een erg nat 
podium. Tijdens het gezellige optreden 
van de band Awash werd het gelukkig 
droog. Naast hun eigen fijne songs bracht 
Awash de meezinger ‘Merry Christmas 
Everybody’ van rockband Slade. Met de 
duizend lichtjes, weerspiegelend in het 
water, was de Piushaven een lust voor het 
oog. De afsluiting door vuurcollectief ‘Eye 
Burn’ (voorheen ‘I ’n Eye’, bekend van de 
zomerse kampvuurconcerten) werd een 
groot spektakel op de middenpier. Het vuur 
schoot de lucht in en vormde imposante 
vuurballen. 

Foto’s en beelden
Studenten van Fontys hebben binnen hun 
reeks ‘Cup of T’ een mooi televisieprogram-
ma rondom het Lichtjesfeest gemaakt. 
Kijk naar de 5e aflevering op 
: http://cupoftilburg.nl.  Ook zijn er diverse 
fotoreportages op internet te bekijken, 
zoals op : www.robdirksen.nl, 
www.johnvfotografie.nl, en 
www.tilburgtewater.nl.

Dankzij de financiële bijdragen van Levend 
Podium Piushaven en Verrijk je Wijk 
Koningshaven, maar óók dankzij de 
gedeeltelijke naturabijdragen van vele 
artiesten en leveranciers, de energie van 
de vele vrijwilligers en het gezellige publiek, 
kunnen we ook dit jaar weer terugkijken op 
een fijn Lichtjesfeest!

Yvonne van Vroonhoven 
Vrijwilliger Stichting Thuishaven Tilburg / 
Lichtjesfeest 2012

Leuk spelen met vuur
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Wij zijn bij de buurtraad 
gekomen, omdat wij deze 
wijk leuker willen maken voor 
jongeren. 
We gaan binnenkort naar de 
cola-disco in Jeruzalem om 
te kijken hoe zij een feest 
organiseren. We gaan ze ook 
interviewen. Misschien komt er 
wel een feest in onze buurt.
We hopen echt veel van onze 
plannen uit te kunnen voeren in 
het voorjaar. 

Groetjes Smilla en Manouk   

De Jeugdraad op de foto. v.l.n.r.: Damian Ammerlaan, Gijs Janssen (voorgrond), Sofie van 
der Zee, Vivan Jacobs, Manouk Weerts, Smilla Brachini, Pim Villevoye en Midas Westhoek.

Tweede vergadering Jeugdraad

Maandag 14 januari zat de tweede vergadering van de jeugdbuurtraad er weer op. We 
hebben weer gepraat en geprobeerd onze plannen verder uit te werken. We hebben 
ons plan over de recordpoging verder bedacht. Ook hebben wij een groepsfoto 
gemaakt. Meer mogen we echt niet verklappen. 

Buurtraad Armhoefse Akkers en Heem-
kundekring Tilburg zouden door wethouder 
Marieke Moorman (PvdA) geïnformeerd 
worden over een plan om het vooraanzicht 
van de Sacramentskerk (inclusief toren) 
en de pastorie te behouden en daarachter 
huizen te bouwen. De torenspits zou terug-
keren. 

Toezegging 
De heemkundekring is sinds jaar en dag 
bezig met het behoud van de Sacraments-
kerk en heeft de dreigende sloop juridisch 
bevochten tot in de Raad van State. Die 
sloop lijkt afgewend en ook het bisdom is 
van dit idee afgestapt na jaren van proce-
dureel getouwtrek. In juli vorig jaar wist 
de heemkundekring nog de sloop van 

Kogel nog niet door de kerk                                            Toon van Gestel

Krap een half jaar geleden leek er schot te komen in de ontwikkelingen rond de  
Sacramentskerk. De nu acht jaar leegstaande kerk (sinds 2005) zou verkocht zijn aan 
projectontwikkelaar De Bonth Van Hulten. 

het koper op het dak stil te leggen, om zo 
bouwval te voorkomen. Het kerkbestuur 
sprak boze opzet tegen; het wilde juist 
meer koperdiefstal voorkomen. “Wethouder 
Marieke Moorman zegde toe, dat ze zich 
zou  inspannen om belangrijke delen van 
de kerk te behouden en om rond deze tijd 
een definitief besluit te nemen”, aldus Henk 
Veltmeijer, voorzitter van Heemkundekring 
Tilburg. Hij laat de buurtkrant weten dat hij 
nog niets heeft vernomen van de wethou-
der. Contact met beleidsmedewerkers van 
de gemeente Tilburg maakte duidelijk dat 
ook zij geen beweging zien in de onderhan-
delingen met o.a. het bisdom. Na overleg in 
de heemkundekring heeft Veltmeijer beslo-
ten opnieuw vragen te gaan stellen aan de 
wethouder in de Commissie Fysiek.
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Daags na kerst is onze oud-buurtgenoot Jo Neve op 94-jarige leeftijd  overleden. Samen 
met Jan Bogers en Cas van de Mortel verzette hij zich als lid van het comité PACEF 
tegen de sluiting van de Sacramentskerk. Eerst bij de kerkelijke autoriteiten, te weten 
het bisdom van ’s-Hertogenbosch en daarna zelfs tot bij de Heilige Stoel in Rome. Toen 
het comité ook daar bot ving, sloot het zich aan bij de Werkgroep Kerk & Klooster, die 
zich als enige groepering in de wijk nog bekommert om de kerk. De laatste jaren van zijn 
leven woonde Jo met zijn vrouw in Goirle. Hij bleef samen met zijn vrouw een trouw lezer 
van deze buurtkrant. 

Oud-buurtgenoot Jo Neve overleden                         Toon van Gestel

De quiz bestaat uit 8 ronden, met telkens 
10 vragen, op elk niveau. In iedere ronde 
komt steeds één vraag uit de volgende 
categorieën: Aardrijkskunde, Eten & Drinken, 
Film & TV, Geschiedenis, Kunst & Litera-
tuur, Muziek, Sport, Tilburg, Wetenschap 
en 2012.

Hij komt eraan: de Pelgrimhoeve Pubquiz!

Op vrijdagavond 5 april gaat de eerste Pelgrimhoeve Pubquiz van start. Teams van  
minimaal 4 en maximaal 6 personen krijgen 80 vragen voorgelegd over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Een mooie uitdaging, dus schrijf je als team in!

Daarnaast is er nog een Fotoronde en 
een Puzzelronde. Elk team krijgt een joker 
die op een van de reguliere rondes mag 
worden ingezet direct ná het beantwoor-
den van de vragen in die ronde. Na elke 
ronde worden de vragen opgehaald en de 
antwoorden bekend gemaakt. In de pauze 
wordt de tussenstand bekend gemaakt.
Het gebruik van (smart)phones, woorden-
boeken, telepathie, etc. is niet toegestaan. 
Het volledige reglement kun je vinden op 
: www.pelgrimhoeve.nl. Het inschrijfgeld 
bedraagt 2,50 euro per persoon.

Neem de uitdaging aan voor een gezellige 
quizavond met familie, vrienden of colle-
ga’s. Vorm een team en schrijf je vóór 15 
maart in via 7  josparren65@home.nl. 
Doen!

Jos en Leran Parren

WWWeetjes over de buurt-website

Heeft u al eens een kijkje genomen op de buurtwebsite www.armhoefseakkers.nl? Voor het 
laatste nieuws, de actuele buurtagenda en informatie over bijvoorbeeld werkgroepen in de 
wijk, bent u daar aan het juiste adres. Sinds kort kunt u ook zelf foto’s over de buurt plaat-
sen, zodat anderen daarvan mee kunnen genieten. Zo bouwen we samen een mooi foto-
archief over de wijk op. Er zullen ook vanuit de website-redactie foto’s van vroeger en nu 
worden geplaatst, dus zeker de moeite waard om regelmatig te kijken!
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De F4-pupillen van voetbalclub Were-Di werden op zaterdag 12 januari voor de tweede keer 
op rij (verlaat) najaarskampioen 2012, na eerdere winst in 2011. De inhaalwedstrijd tegen 
GSBW uit Goirle wonnen ze met overmacht: 7-0 voor Were-Di!

De winnaars met v.l.n.r. bovenste rij: de trainers Pim, Toine en Jurgen; in het midden: Juul, 
Jules, Giel, Teun, Lukas, Milan, Lucas en op de onderste rij: Rink, Merlijn, Tom

Kampioenen in de wijk

De bloedprikpost wacht op ú!

Sinds vorig jaar april is er weer een bloedprikpost in de wijk! Er zijn al flink wat mensen 
die dit ontdekt hebben en die bloed kwamen laten prikken. Maar niet iedereen weet het 
waarschijnlijk, en zonder voldoende bezoekers kan de prikpost niet blijven bestaan. Dus 
heeft u een verwijsbriefje om bloed te laten prikken en woont u in de buurt, kom dan naar 
deze prikpost. U hoeft niet lang te wachten, dus dat is een groot voordeel. 

Tijd: iedere donderdag tussen 9.30 en 10.00 uur

Plaats: Van Heutzstraat 1a, Tilburg, in de ruimte van de buurtraad boven het kindercen-
trum in de oude Lidwinaschool. Bellen bij de buurtraad/prikpost, daarna wordt de deur 
geopend. 
Let op: de prikpost zit op de 1e verdieping, er is geen lift alleen een trap.
. 
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Het wollige schaap
Breien, haken en borduren, bij Het wollige schaap kan het allemaal. Bij deze groep zitten 
ervaren handwerksters maar ook beginners zijn van harte welkom op donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur in buurthuis Jeruzalem, Casper Houbenstraat 109. Elke eerste donderdag van 
de maand start een nieuwe workshop. Meer info: Thea Bosboom, ( 571 47 62 of 
(06 226 42 389, 7 thebosboom@gmail.com.

Moeder Natuurs Mooiste
In het kader van het jaar 013 heeft het Milieucafé 13 natuurgebieden geselecteerd als 
kanshebber in een heuse beauty contest. Daarbij zijn 13 ambassadeurs aangezocht die hun 
eigen gebied zullen gaan promoten bij vrienden, kennissen en relaties. Ook Moerenburg is 
geselecteerd en daarvoor gaat buurtgenoot Will van Sprang als ambassadeur optreden. 
De strijd is op 31 januari losgebarsten in Paradox. 

Hoeksteen duurzame toekomst
Op 19 februari geeft Paul Hendriksen om 20.00 uur een lezing met als titel ‘Bouwen aan 
lokale veerkracht’ in het Natuurmuseum Brabant. Hij is voorzitter van de Nederlandse 
Transition Towns beweging. Tijdens zijn lezing zal hij ingaan op de wijze waarop individuen, 
groepen en organisaties de handen ineen kunnen slaan om tastbare resultaten te boeken bij 
het leefbaarder, socialer en duurzamer maken van de lokale samenleving. 
Meer info:: http://tilburg.transitiontowns.nl/

Nationale Voorleesdagen
Op basisschool Pendula zijn de Nationale Voorleesdagen muzikaal geopend. De in Tilburg 
beroemde band Ogham speelde voor de kinderen van groep 1 en 2 de knipliedjes, die 
behoren bij het door een comité van bibliothecarissen verkozen Prentenboek van 2013: 
‘Nog 100 nachtjes slapen’. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, 
ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en 
kleuters zijn er de Nationale Voorleesdagen, om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers! Een filmpje van de start op 
Pendula is te vinden op: : www.bspendula.nl. 



21

Exota (1)
De foto In the picture elders in dit wijkblad roept nostalgische herinneringen op. Anne-Marie 
Smulders, de fotografe, haalt een oude herinnering op: “Mijn enige schoolreisje op de lagere 
school St.Liduina, zesde klas. Bij ons thuis betekende een schoolreisje: een fles Exota, 
een rolletje Rang en 10 broodjes, o.a. met hardgekookt ei. Dat rook je meteen als je je tas 
opendeed. Het eerste broodje werd direct verorberd, nadat we de bocht om waren bij de 
Van Heutszstraat en de uitzwaaiende ouders niet meer in zicht waren.”

Exota (2)
Toon van Gestel heeft ook een zeer speciale herinnering aan zo’n fles Exota limonade (gele 
prik): “In het voorjaar van 1963, ik zat in de 6e klas van de Albertus Magnusschool in Goirle 
gingen wij op schoolreisje naar de grotten van Valkenburg en het seminarie in Stein, en nog 
wat. Net voor ik kortgebroekt de bus in stapte, zwaaide ik jolig met mijn tas met limonade en 
broodjes in het rond. En jawel hoor, de tas vloog uit mijn hand en ik in lichte paniek raapte 
hem snel weer op maar voelde even of de fles Exota nog heel was. Nee dus: flinke snee in 
mijn middelvinger van de linkerhand. Het litteken heb ik nog.” 

Hobbyclub
Elke maandag van 19.30 tot 21.30 uur is er een hobbyclub voor volwassenen in buurthuis 
De Spil, Heikestraat 54. Vind je het leuk om creatief bezig te zijn en gezellig samen te knut-
selen onder leiding van Lutina Verzuu en Marion Mutsaers-de Kok? Kom eens kijken. 
Info: Marianne van Zutphen, ( 542 57 29, 7 mariannevanzutphen@contourdetwern.nl. 

Stadsbrede commissie 
De Commissie Jan Wierhof heeft 24 januari overleg gehad met een aantal buurtraden die 
ook te maken hebben met een maatschappelijke gevoelige voorziening, zoals de beoogde 
bij Jan Wier. Aanwezig waren Gasthuisring (platform 5041), Edisonlaan (wijkraad Zuider-
kwartier), Burg. Suysstraat, de MHU-vestiging (wijkraad Zorgvlied), VVE Noordstraat met 
wijkraad Binnenstad en wijkraad Stokhasselt. Uitkomst is de samenstelling van een stads-
brede commissie voor vestiging van maatschappelijk gevoelige voorzieningen voor de stad 
Tilburg, die dit soort voorzieningen in samenhang wil bekijken en bespreken. 

Volleyballers gezocht
Op woensdagavond wordt er door een groep senioren in de wijk volleybal gespeeld, van 
acht tot negen uur in de gymzaal van de Armhoefse Akkers. Het is een gemixte groep 
actieve mensen. In oktober deden we al een oproep en die had resultaat, maar er zijn nog 
twee plaatsen vrij. Heeft u vragen of interesse, dan kunt u contact opnemen met Corin 
Sweegers (536 80 01 of Marie Louise Mutsaers (535 25 09

Koffieklets HOCN
De Historische Opel Club Nederland houdt twee maal per jaar een koffieklets. Een 60-tal 
leden komt dan bij elkaar om te praten over hun hobby, de Opel-oldtimer. Van Kadett tot 
Olympia, van GT tot Kapitän. Er is volop naslagwerk aanwezig. Hebt u interesse in Opel of 
bent u nieuwsgierig, dan kunt u op 24 februari binnenlopen tussen elf en vier uur op Oister-
wijksebaan 8.
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Het Diner Dansant voor senioren dat eerst in 
buurthuis Hoogvenne werd gehouden, vindt 
tegenwoordig plaats in Jozefzorg, Kruisvaar-
dersstraat 40. Ook u als bewoner van Armhoef 
bent daar van harte welkom!
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Workshop cupcakes maken voor senioren plus (klein)kind! 

 
We hebben bij het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers weer wat gezelligs én creatiefs 
voor u bedacht! Kom meedoen aan een workshop cupcakes maken. Vroeger noemden we 
dat gewoon cakejes versieren, maar tegenwoordig ziet dat er zo mooi uit! Met allerlei 
kleuren fondant en marsepein en nog veel meer heerlijke versiersels maakt u van gewone 
cakejes echte kunstwerkjes! En het leuke is dat u een kleinkind, oppaskindje of buurkind 
mag meenemen! Natuurlijk bent u ook welkom als u geen kind meebrengt. 
 
Op woensdag 20 maart om 14 uur kan iedereen van 60 jaar of ouder uit de wijk 
meedoen aan deze workshop in paassfeer! Wijkbewoonster en ervaren cupcake-maakster 
Chantal van Dongen leert u de fijne kneepjes. Behalve een paar gezellige uren levert u dit 
ook nog lekkere en mooie cupcakes op om mee naar huis te nemen. We willen deze 
middag graag met alle deelnemers afsluiten, dus we vragen u om tot het eind – rond 
16.00-16.30 uur – aanwezig te blijven.  
 
Geef u op en doe mee! Stop de onderstaande strook in de brievenbus op J.P. Coenstraat 
34a. Het Senioren Netwerk betaalt mee. U hoeft als eigen bijdrage slechts 5 euro te 
betalen. Samen met 1 kind is het 7,50 euro en met 2 kinderen is het totaal 10 euro. Dit is 
inclusief alle materialen, koffie/thee en drinken voor de kinderen met natuurlijk iets lekkers. 
De eigen bijdrage kunt u op deze middag betalen. 
 
Als u zich heeft opgegeven, krijgt u geen bericht meer, maar verwachten we u op 
woensdag 20 maart om 14 uur in de ruimte van de buurtraad: Van Heutszstraat 1a! Dit is 
op de eerste verdieping, er is geen lift, alleen een trap. U kunt aanbellen bij de 
buurtraad/prikpost. 
 
Tip: schrijf u snel in, want vol=vol! Alleen als de workshop vol is en u niet meer mee kunt 
doen, krijgt u daarvan bericht. Hoort u niets, dan verwachten we u gewoon op 20 maart! 
Voor evt. vragen: Ineke van Kasteren, buurtraad@hotmail.com of tel. 5446783. 
 
Tot ziens! 
 
groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ik doe/wij doen mee aan de workshop cakecups versieren op woensdag  
20 maart. 
 
Naam/namen senior(en):……………………………………………………… 
 
Kind 1:……………………………………………………….leeftijd:………jaar 
 
Kind 2:……………………………………………………….leeftijd:………jaar 
 
Adres:……………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:…………………………………………………. 
 
Stop deze strook vóór 1 maart a.s. in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. 
U krijgt geen bericht meer, alleen als de workshop vol is. 
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In de vorige editie stond een oproep van 
de hand van Gijs Schraa. Hij denkt aan 
de oprichting van een vereniging met een 
onafhankelijk bestuur, waarvan wijkbewo-
ners lid kunnen worden tegen een jaar-
lijks lage contributie. Daarvan zou een 
wijkzuster betaald kunnen worden, die de 
wijkbewoners kan helpen om hun weg te 
vinden in het woud van zorgvoorzieningen.

Wat in het artikel staat is me uit het hart 
gegrepen. Gijs heeft volkomen gelijk, als hij 
zegt, dat de burger zo langzamerhand niet 
meer weet, waar hij voor zorg moet zijn en 
aan wat voor voorwaarden moet worden 
voldaan om voor zorg in aanmerking te 
komen.
Wat Gijs waarschijnlijk niet weet is, dat 
ongeveer twee jaar geleden al een groep 
mensen in Tilburg op basis van diezelfde 
gesignaleerde problematiek het initiatief 
heeft genomen om zo’n vereniging op te 
richten.  Dat is geworden: De Kruisvereni-
ging Midden-Brabant. Die kruisvereniging 
gaat in haar aandacht verder dan alléén 
maar de zorg. Ze komt namelijk op voor 
een goed, toegankelijk en betaalbaar stel-
sel van wonen, welzijn en zorg. Deze Kruis-
vereniging is onafhankelijk en zelfstandig 
en is zelf geen zorgaanbieder.  
Samen met de Regionale Kruisvereniging 
West-Brabant heeft zij het initiatief geno-
men om de ‘wijkzuster van vroeger’, dus 
ook de wijkzuster, die Gijs Schraa bedoelt, 
weer terug in te voeren. In West-Brabant 
worden deze wijkzusters al in ruime mate 

De wijkzuster terug?   

ingezet en in Tilburg inmiddels ook al in vier 
stadsdelen. Die wijkzusters zijn overigens 
niet in dienst van de kruisvereniging, want 
dan ben je daarmee niet meer onafhanke-
lijk. Bevorderd wordt, dat zorgaanbieders 
wijkzusters inzetten volgens de voorwaar-
den van de kruisvereniging. In Tilburg 
wordt dat nu al gedaan door zorgaanbieder 
Surplus en verwacht wordt, dat er meer 
zorgaanbieders volgen. 
De Kruisvereniging houdt de kwaliteit van 
het wijkzuster-aanbod nauwlettend in de 
gaten middels een certificeringssysteem. 
Inmiddels is met de herinvoering van de 
‘wijkzuster oude stijl’ ook al een landelijke 
prijs gewonnen!

Hoe groter De Kruisvereniging wordt, hoe 
meer zij op de genoemde terreinen wonen, 
welzijn en zorg voor elkaar kan krijgen. Het 
lidmaatschap kost slechts 18,30 euro per 
jaar. De Kruisvereniging Midden-Brabant 
is ook de enige echte kruisvereniging in dit 
gebied. 
Voor informatie: ( 0165 55 59 15. of kijk 
op : www.dekruisvereniging.nl.

Chantal van Dongen-van Boven
Wijkbewoonster en bestuurslid van de 
Kruisvereniging Midden-Brabant



25

Welkom in Buurthuis Jeruzalem 
	  
Helaas hebben we in onze buurt geen buurthuis. Maar gelukkig is er niet ver weg 
een buurthuis waar inwoners van de Armhoefse Akkers ook van harte welkom zijn: 
dat is buurthuis Jeruzalem. Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten die daar 
plaatsvinden. 

	  
Maandag 

08.30 - 10.30 uur Koffie-inloop 
09.00 - 13.00 uur Spreekuur maatschappelijk werk 
10.30 - 11.30 uur Ouderengym (50+) 
13.00 - 17.00 uur Ouderenbiljart 
19.00 - 20.00 uur Praatles (gevorderen) 
19.00 - 21.00 uur Country Line Dancegroep 
19.00 - 21.00 uur Darten 
19.30 - 21.30 uur Damclub Jeruzalem 

Dinsdag 

08.30 - 10.30 uur Koffie-inloop 
09.00 - 13.00 uur Spreekuur maatschappelijk werk 
13.00 - 17.00 uur Ouderenbiljart 

Woensdag  

08.30 - 10.30 uur Koffie-inloop 
10.00 - 12.00 uur Sportief wandelen 
11.30 - 12.30 uur Spreekuur ouderenadviseur 

Donderdag 

08.30 - 10.30 uur Koffie-inloop 
09.00 - 13.00 uur Spreekuur maatschappelijk werk 
09.30 - 11.30 uur Praatles voor allochtone vrouwen 
13.00 - 15.30 uur Handwerkclub Jeruzalem 
13.00 - 17.00 uur Ouderenbiljart 
19.00 - 21.30 uur Darten 
19.30 - 21.30 uur Donderdagavondsoos Jeruzalem 

Vrijdag 

08.30 - 10.30 uur Koffie-inloop 
13.30 - 17.00 uur Kindereiland (Schielandstraat, bij 

slecht weer in buurthuis) 
19.30 - 22.00 uur Cola Disco (1 x per maand) 

	  
 
Voor meer informatie kunt u altijd bellen of langskomen:  
Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109,  
5018 BP Tilburg, ( 542 47 98. 
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Oppas gezocht
Oppas gezocht voor onze dochter van bijna 4 jaar voor de dinsdag- en donderdagmor-
gen vanaf 7.30 uur en om haar dan naar school te brengen en eventueel op te halen 
van school, vanaf augustus 2013 (Armhoefse Akker). Ik kom haar dan ophalen rond 
12.30 uur. Zoekt u zelf eventueel oppas voor de andere dagen, dan kunnen wij u mis-
schien daar weer mee helpen. Fam. Van Etten, Daendelsstraat 57, 
7remcovetten@hotmail.com.

Oppas nodig?
Ik woon in de wijk en pas graag op: ’s avonds en in het weekend.
Lisa Abel, bijna 14 jaar. (06 571 234 89.

Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website: :www.wilvanleijsen.nl of  (544 54 55.

Gezocht: huurwoning of huurappartement in de Armhoefse Akkers
Mocht u een tip hebben of een woonruimte te huur, dan graag bellen naar: (06 107 683 15.

Gastouderopvang Spelenderwijs Tilburg
In onze kleinschalige kinderopvang in de wijk Armhoef hebben wij vanaf 1 maart 2013 
op maandag en donderdag  plaats voor dagopvang van een gastkindje, in de leeftijd 
van 0 tot 4 jaar. Voor meer informatie kunt u onze advertentie op Marktplaats bekijken 
of kunt u ons op Facebook vinden: :http:/www.facebook.com/gastouderopvangtilburg.
Heeft u interesse, mail ons dan op 7spelenderwijsgastouderopvang@home.nl  of bel 
naar (06 414 896 23.

Muziekles
Gitaar, piano, diverse basinstrumenten. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
(06 156 214 70. E-mail: 7keesvandevenmuziek@hotmail.com.

Te huur
Zaal 18 m x 11 m en/of spreekkamer 5 m x 3 m. Op de tijden dat Maldhy en/of Jop er 
geen gebruik van maken. Zie: :www.centrumbewustbewegen.nl, (06 179 920 16

Verkeersmaatje aangetroffen
Begin januari heb ik in het perkje naast onze woning een zgn. verkeersmaatje aange-
troffen. Je weet wel, zo’n groene pop die automobilsten moet attenderen op spelende 
kinderen. Ben je je maatje kwijt, dan kun je met ons contact opnemen: (06 506 811 97. 
Mocht er niemand komen, dan nemen wij dit weesje van harte op in onze straat, want 
ook hier zijn er veel spelende kinderen en hardrijdende automobilisten.

Vakantiehuis te huur
Zee, strand, wandelen, natuur, historische schatten. Il Cilento: nog onbekend gebied in 
Italië. Huis of kamers te huur. Twee keukens, zicht op Capri.  :www.villapogioalsole.com.  
Lout Donders (543 88 68.
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BUURTAGENDA 

8-12 febr. Diverse tijden Pelgrimhoeve 
Carnaval met de Kauw Errepels 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
Postadres: Oisterwijksebaan 67, 5018 CA Tilburg 

      Eindredactie Toon van Gestel Oisterwijksebaan 67 536 39 74 
      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Anneke v.d. Avoird, Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben 
van Eeuwijk, Toon van Gestel, Joost Ketelaars (bezorging), Toine 
Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab Smit, Corin Sweegers, Anne-
Marie Smulders (In the picture), Willianne Verbakel en Rob 
Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

28 februari 

 15 maart 

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

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

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 590 40 00 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
Lid Mascha Meulenbroek J.P. Coenstraat 87 535 51 14 
Lid Hein Jacobs J. v..Beverwijckstraat 7 542 61 10 
  

Vergadering elke 2e (of 3e) dinsdag van de maand om 20.30 uur. 
Eerstvolgende vergaderingen 19 februari en 12 maart in de 
ruimte van de Buurtraad in de Van Heutzstraat 1a. Bellen bij 
Buurtraad/prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Spreekuur op maandagavond: 11 en 25 februari en 11 maart van 
19.00 tot 20.00 uur. De wijkagent is op die avonden in de wijk. 
Wilt u hem spreken, bel dan bovenstaand telefoonnummer dan 
wordt hij opgepiept en komt hij naar u toe. 
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Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur in ruimte van de 

Buurtraad, boven het Kindercentrum in de oude Lidwinaschool,  
1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. Bellen bij de 
Buurtraad/prikpost.  
Bloedprikken door SHL-groep: iedere ochtend van maandag t/m 
vrijdag van 08.00 -11.30 uur in het Gezondheidscentrum 
Piushaven, Prinsenhoeven 22 en door Diagnostiek Brabant van 
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 09.30 bij Hulpmiddelen 
Nederland, Piushaven 9. 

  
Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  

Wilt u een cursus volgen om met een AED om te leren gaan en 
daarna voor de buurt beschikbaar te zijn. Mail dan naar  
7 buurtraad@hotmail.com. 

  
Ø Ouderenzorg 

 
Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een 
maatschappelijk werker van de Twern houden in het 
Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 22, ( 712 20 00. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Hebt u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk. 
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 GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 01 61 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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Gecertificeerd	  NFG,	  hierdoor	  
vergoeding	  zorgverzekering	  
	  

Als	  jij	  het	  besluit	  hebt	  genomen	  dat	  je	  zo	  niet	  
langer	  verder	  kan,	  maak	  dan	  direct	  een	  afspraak.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dat	  voelt	  al	  snel	  een	  stuk	  beter!	  
	  

 

Ook	  leren	  mediteren?	  
Nieuwe	  introductiecursus	  start	  op	  	  

dinsdag	  19	  februari.	  
Meer	  informatie	  en	  aanmelden	  via	  

www.zen.nl/tilburg 

Illustratie Dick Bruna ©  copyright mercis bv 2012 
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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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)

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

U heeft de mogelijkheid
om zelf  voor uw buffet te zorgen.

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


