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maandelijks blad voor buurtbewoners

Huize Moerenburg in stille pracht van een ondergaande zon
(foto: Toine Kocx)
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Zoals bekend heeft een aantal omwonen-
den, verzameld in de Stichting Jan Wierhof,  
een procedure  tegen de gemeente aan-
gespannen rond het afgeven van de omge-
vingsvergunningen voor de MHU en het 
brandveilig gebruik. Het behoorlijke bedrag 
voor de proceskosten is bijeengebracht 
door een groep van ruim 150 ongeruste 
wijkbewoners die de concentratie van 
verslaafdenzorg op één plek bepaald geen 
goede zaak vinden.  

Belangen  
De partijen hadden zware delegaties 
afgevaardigd, waaruit af te leiden is dat er 
veel (tegenstrijdige) belangen op het spel 
stonden. Namens de gemeente waren er 
2 juristen en 3 ambtenaren. Van GGz Bre-
burg en Novadic-Kentron waren de beide 
bestuursvoorzitters aanwezig , evenals 
de vastgoedmanager, regiomanager en 
de locatiemanager. Zij werden gezamen-
lijk vertegenwoordigd door één advocaat 
en hadden ook nog een architect en een 
vertegenwoordiger van een adviesbureau 
in brandveiligheid meegenomen. De Stich-
ting Jan Wierhof werd vertegenwoordigd 
door de advocaten Pieter Kok en buurtge-
noot Hein Jan ter Meulen. Verder waren 
aanwezig de voorzitter van de Buurtraad 

Helma Oostelbos, Dimitri Boekelman, John 
Gelderblom, Ronald Louer en adviseur 
Cyrille Fijnaut met nog enkele buurtbewo-
ners. 

Complexiteit  
De 3 rechters bleken uitstekend voorbe-
reid. Ze hadden de ingediende stukken 
in de dagen voorafgaande aan de zitting 
doorgenomen en waren goed op de hoogte 
van de complexiteit. Ze beperkten zich 
tot het gericht stellen van vragen met een 
hoog juridische gehalte en gaven alleen op 
het eind van de zitting nog twee mensen 
van de stichting kort het woord. Dat ze 
goed op de hoogte waren bleek wel uit het 
feit toen buurtgenoot Ronald Louer de rech-
ters wees op een mailtje van twee regels 
een paar jaar oud en boven tafel gehaald 
door een WOB-procedure, waarop de rech-
ter meteen zei “Ja, dat heb ik ook gelezen”. 
En dat uit een pak papier van minimaal een 
halve meter met alle processtukken… 
 
De zitting stond eigenlijk gepland van 9.30 
uur tot 10.00 uur maar is uitgelopen en 
heeft uiteindelijk ruim twee uur geduurd. 
Over de uitslag valt niet te speculeren, dus 
is het wachten op vrijdag 19 december.

Rechtbank beslist over komst MHU                                      Redactie 

De Bestuursrechter van de  Rechtbank Breda ontving vrijdag 14 november jl. drie 
groepen belanghebbenden voor een hoorzitting over de komst van de Medicinale 
Heroïne Unit (MHU) naar het Jan Wierhof. Een uitspraak wordt 19 december verwacht.
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De dochters van Jo hadden het plan 
opgevat om er een echte familiereünie 
van te maken. In overleg met de huidige 
bewoners, Noud en Nicole Horsten, werd 
gekeken of het mogelijk was om met de 
broers, zussen en partners langs te komen. 
Geen probleem en zelfs werd een  rondlei-
ding door de historische boerderij en door 
Moerenburg verzorgd.

Boerderij
Voor zover bekend is in 1776 op het stuk 
grond naast Were Di een gebouwtje met  
twee burgerhuisjes gebouwd voor arbeiders 
die werkten op Huize Moerenburg. Het is 
later  een ‘varkenskot’ geworden en in de 
90-er jaren is er een kantoor annex woon-
huis van gemaakt. Pas begin 19de eeuw is 
er de boerderij neergezet.
In 1930 trouwden de ouders van huidige 
reüniegangers en zij huurden de boerderij 
van de familie van den Berg, met 10 
hectaren grond erbij. Bijna elk jaar werd er 
een kindje geboren. Het laatste kindje heeft 
slecht 14 dagen mogen worden. In totaal 
groeiden er 9 kinderen Van Rijswijk op. 

Tot 1975 woonde de familie in de histori-
sche boerderij. Op de linkergevel hangen 
de muurankers die lijken te vertellen dat 
de boerderij uit 1776 is, maar volgens 
Noud van Rijswijk zijn die ankers daar 
later aangebracht: “Die zijn van het oude 
varkenskot.”
Voor de oorlog was er geen stroom, water 
en riolering, of een verharde weg. De 
stroom werd opgewekt met windmolens op 
het dak van de boerderij en binnen stonden 
drie grote accu’s. Na de oorlog kreeg de 
familie stroom via kabels boven de grond 
vanaf de waterzuivering en weer later heeft 
de familie zelf een sleuf gegraven tot aan 
de Oisterwijksebaan, waarna de Gemeente 
daar een stroomkabel in kon leggen. Het 
water werd uit de grond gepompt en het 
afvalwater werd via een sterfput afge-
voerd. Verwarmen en koken deed men met 
houtkachels. In de oorlog werden de brug-
gen overal kapotgeschoten en werden de 
kinderen met een bootje naar de overkant 
van het kanaal gebracht om naar school te 
gaan in de Veemarktstraat. Dat ging 
allemaal te voet. 

Bungalow
Rond 1960 wilde Noud van Rijswijk met 
Sjan trouwen. Ze moesten toen eerst twee 
kinderen hebben voor ze een huis mochten 
kopen. Daarom werd in de achtertuin van 
de boerderij een bungalow gebouwd en al 
snel kwamen er twee kinderen. De ouders 
hadden verhuisplannen  naar de JM van 
Nassaustraat 25, maar vader werd ziek en 
toen zijn Noud en Sjan in 1964 daar gaan 
en blijven wonen. Broer Jos ging met zijn 
vrouw de boerderij bestieren en de ouders 
trokken in de bungalow achter de boerderij. 
Broer Jos werd ziek en kwam in 1974 
jong te overlijden. Zijn vrouw bleef met 4 
kinderen achter en kon de boerderij niet 
langer doorzetten. Toen heeft de Gemeente 

Familie van Rijswijk bezoekt ouderlijk huis na 40 jaar         Corin Sweegers

Begin augustus bezocht de familie van Rijswijk ter ere van de 81e verjaardag van zus 
Jo, het huis aan de Moerenburgseweg 2 waar Jo in 1933 geboren is en tot haar trou-
wen heeft gewoond. Veel herinneringen, maar ook veel nog authentiek aanwezig.

Noud en Sjan van Rijswijk, broer Jos, 
en de bungalow op de achtergrond



5

Tilburg de boerderij aangekocht en er 
fl. 75.000,-- in geïnvesteerd om hem te be-
hoeden voor sloop, want hij was in slechte 
staat. 
De boerderij werd daarna verhuurd aan de 
Tilburgse beeldhouwer A. Louwinger voor 
fl. 450,- per maand en het ‘tuinhuisje’ - de 
voormalige bungalow - voor fl. 150,- per 
maand. Begin jaren negentig kocht Jan van 
Iersel de panden met de voorwaarde, dat 
hij deze in oude staat zou terugbrengen. 
Eind jaren negentig namen Noud en Nicole 
de boerderij over. 

Pekelbak
Mooi om te zien: tijdens de lunch die door 
Noud en Nicole werd geserveerd, ging 
iedere van Rijswijk op “zijn eigen” plaats 
aan de lange tafel zitten. Net als vroeger. 
De familie bracht een boekje met oude 
foto’s mee. Veel is herkenbaar, zeker de 
gevel van de boerderij, maar ook in het huis 
zijn allerlei mooie plekjes bewaard geble-
ven. Zo is er de oude ingebouwde glazen 
vitrinekast nog en de schouw. In de oude 
boerderij was vroeger een woongedeelte 
met beneden 3 bedsteden. Naast de oude 
schouw zaten toen twee raampjes, waar-
door men in de koeienstal kon kijken om 
te zien of alles in orde was met de circa 20 
koeien. Als er een koe aan het kalven was, 
werden de gordijntjes ervoor geschoven, 

want dat mochten de kinderen niet zien. 
Ook, de kelder is nog als vroeger. Op de 
vraag aan Noud Horsten of hij nog steeds 
nat is, werd volmondig “ja” geantwoord.  
Hij moet nog regelmatig worden leegge-
pompt. Ook de pekelbak, waarin vroeger 
na de slacht van een varken de hammen 
een paar weken in pekel werden bewaard 
voor ze gerookt konden worden, is nog 
aanwezig. De grote perenboom achter de 
boerderij stond er vroeger ook al. Bij de 
voordeur staan nog steeds de leilindes en 
in de weilanden staan de oude knotwilgen. 

Moerenburg
Noud Horsten vertelde tijdens de rondlei-
ding over de verschillende ontwikkelingen 
in Moerenburg de afgelopen jaren. De Van 
Rijswijks wisten veel te vertellen over de 
vele verschillende lapjes grond van alle-
maal verschillende grondeigenaren. Die  
hebben grote problemen gegeven bij de 
ontwikkeling en verkaveling van het gebied 
tot Landschapspark Moerenburg. 
De gemeente Tilburg moest met alle grond-
eigenaren in onderhandeling om grond te 
ruilen, te kopen, bestemming te veranderen 
enz. Al met al een gedenkwaardig bezoek 
voor de familie van Rijswijk, al was in de 
herinnering van de familie de boerderij ech-
ter veel groter dan hij nu leek te zijn.
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Prinsenhoeven!36,!Tilburg!

tel.!01375420685!

info@vdbraakenmaas.nl!
www.vdbraakenmaas.nl!

!

!

!

!

!
Voor!vragen!kunt!u!terecht!bij!ons!op!de!praktijk!of!via!01375420685.!U!heeft!geen!verwijzing!van!uw!

huisarts!nodig!en!het!valt!onder!de!aanvullende!verzekering.!

Overige!Specialismen:!fysiotherapie,!geriatrietherapie,!sportblessures,!revalidatie!na!een!

operatie!of!beroerte,!looptrainingen!(etalagebenen),!Parkinson,!hyperventilatieklachten,!

COPD,!tape,!dry!needling.!

!

.!!

Prinsenhoeven!36,!Tilburg!

tel.!01375420685!

info@vdbraakenmaas.nl!

www.vdbraakenmaas.nl!

!

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!
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Op 5 november jl. werd een aantal bewo-
ners en belanghebbenden bijgepraat door 
Marc van Akkeren, regiomanager van de 
Gemeente Tilburg met de bedoeling om 
vervolgens hun achterban en alle betrok-
kenen bij Moerenburg te informeren. Daar 
gebruiken we onder andere deze buurt-
krant voor.

Voormalige RWZI 
De terreinen en gebouwen op de voor-
malige rioolzuivering aan de Hoevense 
Kanaaldijk zijn eigendom van het Water-
schap de Dommel. Deze maand wordt 
weer een overleg geïnitieerd tussen de 
Gemeente Tilburg en de Dommel om te 
kijken of er overeenstemming kan komen 
over de bestemming van de verouderde 
gebouwen. De gemeente zou er graag een 
publieke functie aan willen geven, maar het 
Waterschap heeft daar geen haast en geen 
belang bij.  
Er ligt bij de Provincie in het kader van 

Natuur en Samenleving een subsidieaan-
vraag van de Gemeente Tilburg van 
30.000,- euro om een Bee-o-toop, goed 
leefgebied voor bijen en andere bestui-
vende insecten aan te kunnen leggen. Of 
dit plan gerealiseerd kan worden is nog niet 
bekend. 
In het 3e kwartaal van 2015 zal een begin 
gemaakt worden met de aanleg van het 
Waterpark op de hoek Kommerstraat/
Kanaaldijk voor de extra capaciteit voor de 
regenwaterberging vanuit de binnenstad 
Zuid-Oost via de Blauwe ader. Een nieuw 
aan te leggen buis zal onder het kanaal 
door wordt geboord om zo meer ‘schoon’ 
regenwater in de bodem te laten lopen. 
Plannen om hier meteen een speelterrein 
van te maken, hebben het niet gehaald.

Ecologisch Bermbeheer
De Werkgroep Behoud Moerenburg is al 
jaren bezig om de gemeente te bewegen 
tot een Ecologisch bermbeheer. Het ver-
zoek is om na het maaien niet te klepelen, 
waardoor alle flora en fauna wordt klein 
gemaald en blijft liggen, maar dat het 
maaisel wordt afgevoerd. In  de hierboven 
genoemde subsidieaanvraag is 12.000,- 
euro gereserveerd voor de inrichting c.q. 
omvorming van de bermen in Moerenburg.

Verkeerstelling/snelheidsmeting
Begin november is er een telling in Moeren-
burg uitgevoerd, door een extern bureau. 
Aan de lantaarnpalen op de Oisterwijkse-
baan hingen kastjes die 24-uurs tellingen 
en snelheidsmetingen uitvoerden. Zodra de 
resultaten van de metingen gereed en ver-
werkt zijn, zullen deze besproken worden 
met de bewoners, de Werkgroep Behoud 
Moerenburg en de Buurtraad. Er zal in het 
buitengebied overigens niet snel gehand-
haafd worden door de politie, omdat daar 
geen prioriteit ligt.

Moerenburg in ontwikkeling                                          Corin Sweegers

Het buitengebied Moerenburg heeft de afgelopen jaren al veel doorstaan om te wor-
den tot het huidige Landschapspark. Ook voor 2015 staat nog een aantal werkzaam-
heden op de planning. 



8

Natuurspeelplek 
Aan de Hoevense Kanaaldijk tussen het 
fietspad en de waterzuivering in bevindt 
zich een groenstrook die eigendom is 
van Rijkswaterstaat. Deze strook zal op 
initiatief van de Buurtraad worden ingericht 
als speelplek. Zie vorige nummer van uw 
buurtkrant. De aanvraag voor een finan-
ciële bijdrage gaat naar de gemeente en 
de plannen voor een optimale inrichting 
moeten nog uitgewerkt worden.

Ut Rooi Bietje
Volgens de huidige planning wordt in 2015 
begonnen met de biologische groenteteelt 
aan de Oisterwijksebaan in Moerenburg. 
SMO Traverse, waarvan de biologische 
tuinderij Ut Rooi Bietje onderdeel uitmaakt,  
is naarstig op zoek naar een beheerder/ 
biologisch tuinder in samenwerking met 
LandArt, de stichting rond landschaps-
kunst..
Verder zijn nog diverse onderwerpen de 
revue gepasseerd: 

•	 Duurzaamheidsvallei, kaartjes van de 
wandelroutes liggen bij Zomerlust. 

•	 Website : www.moerenburg.info 
wordt bijgehouden door wijkbewoner 
Kees van der Staak. Deze wordt goed 

bezocht en maakt een verzorgde 
indruk. 

•	 Afsluiting van de Hoevense Kanaaldijk 
Oostzijde in 2015, waarbij de draaibrug 
in de Oisterwijksebaan komende 
zomer drie weken wordt verwijderd 
voor groot onderhoud.

•	 De problemen bij Longa komen aan de 
orde (zie elders). In het huidige be-
stemmingsplan is een verhuizing van 
Were Di naar het sportpark bij Longa 
voorzien, maar hiervoor is geen geld 
gereserveerd. 

•	 Het Vorstelijk Landschap komt ter 
sprake onder andere in verband met 
de aanleg van ‘Sportlanes’.

Er wordt afgesproken om volgend jaar weer 
in deze bezetting bij elkaar te komen, maar 
voor vragen kunt u altijd tussentijds terecht 
bij Marc van Akkeren van de Gemeente 
Tilburg: 7 marc.van.akkeren@tilburg.nl. 

Wellicht weer nieuwe activiteiten 
op de voormalige waterzuivering

Ecologisch verantwoord bermbeheer
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Driekoningen is het feest dat gevierd wordt 
op 6 januari. De oorsprong van dit Christe-
lijke feest ligt bij de Drie Wijzen: Caspar, 
Melchior en Balthasar, die de ster vanuit 
het Oosten volgden om het pasgeboren 
kindje Jezus te vinden in Bethlehem. Dit 
feest wordt zowel door protestanten als 
katholieken gevierd.

Oorsprong en tradities
In België en Nederland gaan kinderen 
zingend de wijk in. Ze zijn dan vaak ver-
kleed als de drie Koningen of Wijzen uit het 
Oosten. Het attribuut om Driekoningen te 
gaan zingen is een ster. Meestal is dit een 
gewone ster op een stok. Soms hebben de 
kinderen ook lampionnen bij zich. Dit heeft 
zijn oorsprong in een heidens gebruik, 
want licht verjoeg de boze geesten. De 
zangers gaan van deur tot deur en zingen 
een liedje. Als beloning krijgen ze snoep of 
geld.
Ook elders in Europa zijn er activiteiten 
op 6 januari. Zo vertrekken er in Duitsland 
groepjes kinderen verkleed als drie konin-
gen, onder begeleiding, langs de huizen en 
zingen een lied. Ze zegenen zo het huis. In 
Spanje worden met Driekoningen vaak ca-
deautjes gegeven, omdat op deze dag de 
Koningen ook cadeaus aan het kindje Je-
zus gaven. In Italië wordt op Driekoningen 
Befana gevierd. La Befana is een figuur uit 
de Italiaanse folklore die cadeautjes naar 
de kinderen brengt op een vergelijkbare 
manier als Sinterklaas en de Kerstman.

Zingen in de wijk
Anne-Marie Smulders is bij velen bekend 
als fotografe uit onze wijk. Sinds 1998 is ze 
al bezig is met het maken van foto's, eerst 
analoog (en zelf ontwikkelen) en nu digi-
taal. Daardoor heeft Anne-Marie een groot 
archief. Af en toe maakt ze fotoboeken van 
een gedeelte van haar foto's. Enerzijds 

omdat dat dan een opdracht is, anderzijds 
zijn sommige foto’s gewoon te mooi om 
alleen op de computer te hebben staan. 
Twee voorbeelden hiervan zijn ‘Un stukske 
Tilburg’ en ‘80 plussers uit de Armhoefse 
Akkers, toen en nu’. Beide zijn mooie 
boeken, met weinig tekst. De foto's spreken 
namelijk voor zich. Haar laatste boek is 
een verzameling foto's van een specifiek 
jaarlijks terugkerende traditie: 
het Driekoningen zingen.

Herinneringen
Zelf heeft Anne-Marie goede herinneringen 
aan Driekoningen zingen vanuit haar eigen 
jeugd. Zij herinnert het zich nog goed: weer 
of geen weer, zij gingen altijd met hun spe-
ciale kleren, schmink en baarden/snorren 
de straten rond. En natuurlijk was hun lied 
al weken van te voren ingestudeerd!
Anne-Marie heeft de afgelopen jaren foto's 
gemaakt van alle koningen die bij haar aan 
de deur zijn geweest. Soms zijn er kinderen 
die echt jarenlang trouw langskomen. 

Driekoningen, een jarenlange traditie kwijnt weg                 Debbie de Weijer

Wie heeft er als jong kind niet aan meegedaan: Driekoningen zingen. Prachtig ver-
kleed en geschminkt met een ster of  lampion de deuren langs. Verwachtingsvol, 
spannend en met prachtige herinneringen. 

1960 Armhoefstraat: Anne-Marie als 
donkere koning met haar broertje 
en het buurjongetje als kleinste
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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 
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Juist omdat ze het Driekoningen zingen 
een erg leuke traditie vindt, heeft ze de 
foto's van de afgelopen jaren bij elkaar 
gezocht en deze gebundeld in een mooi 
fotoboek van 32 pagina's. Er zijn nog 
enkele boeken verkrijgbaar. Voor meer 
informatie kun je terecht op haar website: 
:www.annemariesmulders.nl.

Vroeger trokken er vele kinderen op 6 
januari de deuren langs met hun lied om 

snoep op te halen. De laatste jaren lijkt 
deze traditie echter sterk te zijn verwaterd. 
Slechts enkele kinderen gaan nog de 
straat op, met kroontje op hun hoofd 
en een lichtje in de hand, om te zingen. 
Daarbij worden ook niet meer alle deuren 
aangedaan, maar alleen bij bekenden 
wordt er aangebeld. Anne-Marie vindt dit 
erg jammer en hoopt dat er dit jaar weer 
meer kinderen op pad gaan. Bij haar is 
iedereen welkom om te komen zingen!

Net zoals de voorgaande jaren krijgen 
alle deelnemers een koek en beker 
chocolademelk. Let op: want een koek met 
pit geeft recht op een extra prijsje!

Daarnaast dingen alle kinderen mee naar 
de prijs van de stadswedstrijd die elk 
jaar wordt uitgegeven. Er zijn prijzen te 
winnen in drie rubrieken, namelijk: voor 
de beste eenling, duo of groep. Vanuit de 
Pelgrimhoeve zullen er ook wisselbekers 
ter beschikking worden gesteld aan de 
allerbeste deelnemer(s). Alle optredens 
worden door een deskundige jury 
beoordeeld.

Peter en Willy de Leeuw (van de 
Pelgrimhoeve) zouden het erg leuk vinden 

om veel kinderen te mogen ontvangen. 
Ook zij merken dat de animo steeds minder 
wordt. Maar zoals ze zelf zeggen: “als je 
eenmaal stopt, komt het nooit meer terug”. 
Dus bij deze een oproep aan iedereen: 
ga op dinsdag 6 januari samen met de 
kinderen de straat op om Driekoningen te 
zingen!

Driekoningen zingen in de Pelgrimhoeve     Debbie de Weijer

Voor alle koningen die op dinsdag 6 januari niet alleen langs de deuren willen gaan, is 
er natuurlijk ook in 2015 weer de mogelijkheid om bij de Pelgrimhoeve te gaan zingen. 
De deuren zijn open van 17.30 - 19.00 uur. 

De jaarlijkse KinderBouwSpeelPlaats 
vlakbij het Stadsstrand in de wijk Jeruzalem 
trok in de herfstvakantie dagelijks zo’n 100 
kinderen. Ook veel kinderen uit onze wijk 
bouwden met afvalhout hun eigen Wereld-
stad. De foto maakte Dhinand Kleine vanuit 
de hoogwerker van een brandweerwagen
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Het interim bestuur heeft er alles aan 
gedaan om uit de financiële zorgen te ko-
men, maar geeft het anno 2014 op. Op 1 
november jl. stuurde zij een brandbrief aan 
B&W en de Gemeenteraad van Tilburg met 
het verzoek alle zeilen bij te zetten om de 
spelers van Longa tot het einde van het 
seizoen 2014/2015 te kunnen laten voet-
ballen. Daarna zal het einde oefening zijn 
voor LONGA als zodanig. 

Einde bestaan
De KNVB geeft geen toestemming aan 
teams om tijdens het seizoen te wisselen 
van club. Als de Gemeente Tilburg niet 
bereid is om LONGA te helpen, zullen met 
name de spelers en vele vrijwilligers bij 
LONGA de dupe zijn, want de teams wor-
den bij een faillissement door de KNVB uit 
de competitie gehaald. LONGA is een flinke 
vereniging met 384 leden: 167 jeugdleden, 
103 dames en lagere senioren, 40 vrijwil-
ligers en 114 rustende leden.  
Een fusie met Were Di zal er ook niet ko-
men, want de schulden van LONGA zijn zo 
hoog dat dit een valse start zou zijn voor 
een nieuwe fusieclub. Bij Were Di zou het 
daarnaast erg lastig worden om acuut de 
LONGA-spelers op te vangen binnen de 
bestaande teams, want Were Di is al over-
vol. De club maakt al regelmatig gebruik 
van het complex van LONGA, omdat ze 
ruimte tekort komen.  
Na bijna 100 jaar zal LONGA ophouden 
te bestaan is de conclusie van de brief-
schrijvers. Het onzekere daarvan is alleen 
“hoe en wanneer” dit zal gebeuren. Op de 

algemene ledenvergadering van 15 decem-
ber zullen de leden worden geïnformeerd. 
Ondertussen wordt op meerdere fronten 
gewerkt aan een voorlopig en tijdelijk ‘red-
dingsplan’, waarbij ook de gemeente actief 
is. 

Verhuizing
Een verhuizing van Were Di naar het 
LONGA-complex lijkt zo dichterbij te ko-
men al is ook dat geen gelopen race, want 
daarvoor is geld, veel geld nodig. Er zou 
volgens Were Di minimaal een nieuwe 
kantine, extra kleedkamers, een extra 
kunstgrasveld (verhuizen van de Moeren-
burgseweg naar het LONGA-complex), 
meer parkeervoorzieningen en dergelijke 
nodig zijn. Dat benodigde geld ligt niet op 
de plank bij de Gemeente Tilburg. Ook in 
de plannen voor Moerenburg is geen geld 
meer voor deze verhuizing gereserveerd. 
Het huidige Were Di-complex ligt in de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en daar 
zijn niet of nauwelijks mogelijkheden voor 
uitbreiding of ontwikkeling. Maar andere 
opties, eventueel met andere partijen, zijn 
ook denkbaar. In ieder geval zullen op het 
LONGA-complex vooralsnog de nodige 
activiteiten plaats blijven vinden.

Noodkreet LONGA                                                  Corin Sweegers

Het was echt al langer bekend, dat het financieel niet goed ging met LONGA. Toch 
werd er elk jaar weer een oplossing gevonden. Dit jaar mislukte dat volledig met als 
gevolg dat het huidige interim bestuur geen enkele toekomst meer ziet.

De accommodatie van TSV LONGA
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Een achttal bewoners tussen ‘Spoorbrug 
en Kanaalbrug’ hield een goed bezochte 
expositie die Jace van de Ven op zaterdag 
opende en daarvoor zondag ook nog even 
terugkwam. Het resultaat mocht er wezen, 
waarbij vooral de toelichtingen door de 
makers heel verhelderend waren. Zo weten 
we nu dat Ans Maassen (beeldhouwerk) al 
jaren bezig is om een beeld te kappen uit 
een keiharde steensoort; de dameshoeden 
van Gerry Verschuuren op meerdere wijzen 
gedragen kunnen worden; de keramiek 
van Marianne van Pelt prachtig staat in de 
natuur, en op welke wijze Hanneke Bol-
len zich laat inspireren bij het maken van 
schilderijen. Verder waren er werken van 
Mari Cools (houtsnijwerk) en Anneke van 
Oel (film). Proeven kon ook: Joke en Rinie 
Vermelis hadden een grote variëteiten van 
eigengemaakte jam bij zich en brachten de 
Redlove aan de man; een intens rode ap-
pel met een groot aantal antioxidanten. En 
wie van een glaasje wijn hield, kon deelne-
men aan een proeverij van Joep Bollen. 

Pracht expositie Bosscheweg                                                    Redactie

Het is iedere keer weer verbazingwekkend wat mensen als hobby creëren. Het door-
kijkje, dat in het weekend van 22 en 23 november te zien was in het prachtige atelier 
van Hanneke Bollen, was van mooie kwaliteit.

De officiële opening met Jace v.d. Ven

Kortom: je hebt wat gemist, als je er niet 
bent geweest.

Overigens organiseert Hanneke Bollen 
onder de titel ‘Schilderen is een feestje’ 
allerlei workshops en cursussen in haar 
atelier aan de Kapitein Grantstraat 36. 
Nieuwsgierig? 
Kijk op: : www.hannekebollen.nl 
of ( 06 511 218 70.



14

Op deze dag speelde de F1 om 11.30 uur 
tegen Noad F1. Ongeveer een uur na de 
start van de wedstrijd  begon het feestge-
druis voor Merlijn, Tim, Yannick, Alec, Sem, 
Levi, Bart, Sem, Savier, Milan en de beide 
trainers Maykel en Koen. 
Na de wedstrijd werden de mannen nog 
eens goed in het zonnetje gezet en kre-
gen ze onder het gezang van ‘We are the 
champions’ een mooie kampioensmedaille 
omgehangen. Een drankje en een frietje 
maakten het feest voor de mannen he-
lemaal compleet.

Daarnaast is er ook op ander gebied mooi 
nieuws te melden. Zoals bij vele andere 
clubs heeft de Were Di aanhang ook veel 
loten verkocht voor de grote clubactie. 
Maar liefst 1941 loten werden er verkocht. 
In de D-E-F jeugd werd door de jeugd zeer 
hard gewerkt.

De uitschieters van dit jaar waren: Finn 
van Eijck (E1) die 43 loten heeft verkocht 
en Giel van Eeuwijk (E2) met 45 loten. 
Maar de echte topper dit jaar was Merlijn 
Bastiaans (E2). Hij verkocht maar liefst 
458 loten. Merlijn z’n geheim? Dat is op 
zondag aan de hand van Opa Toine - geen 
onbekende bij Were Di gezien zijn 50 
jarige lidmaatschap afgelopen jaar - naar 
alle seniorenteams gaan en daar de loten 
verkopen. Merlijn top gedaan en namens 
de club enorm bedankt. Deze dank gaat 
uiteraard ook uit naar alle andere 119 
jeugdspelers die de loten verkocht hebben. 
Geweldig gedaan allemaal. De Grote Club-
actie levert de club ruim 3.600 euro op en 
dit zijn bedragen waar een club als Were Di 
veel goede dingen mee kan doen.

Groet namens de jeugdcommissie 
Joost van Zutven

De eerste kampioenen en de grote clubactie

Sinds zaterdag 29 november zijn onze eerste kampioenen weer bekend. Were Di F1 
heeft het voor elkaar gekregen om in de eerste klasse de najaarscompetitie glansrijk 
met 7-2 te winnen. 
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Herinnering 
 
Kerstviering de Zonnebloem afdeling Oosthoeve-Heuvel 

Opgeven vóór 15 december. 
 
Ja, ik neem deel aan de kerstviering op 17 december in de 
Pelgrimhoeve. Aanvang 14.00 uur. 
 
Naam/namen:______________________________________________________ 
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag aangeven) 
 
Adres:__________________________________________ Telnr.:_____________ 
 
Mailadres:__________________________________________ 
 
Deze strook inleveren met 5,00 euro per persoon vóór 15 december op: 
J.P. Coenstraat 34a. 
 

Gasten/deelnemers van de Zonnebloem graag opgeven bij  
jullie bekende gastvrouw. 

 
 
 

Er worden 3 afstanden gelopen: om 15.00 
uur start de 1 km en een half uur later om 
15.30 uur is de start van de 5 en de 10 km 
Het inschrijfgeld bedraagt voor Were Di 
leden 3 euro en voor niet-leden 5 euro. Alle 
deelnemers krijgen  na afloop een heerlijke 
kop soep en een beker warme chocomel .  
De gelegenheid voor iedereen die zijn of 

Nieuwjaarsloop in natuurgebied Moerenburg

RKSV Were Di organiseert op zondag 4 januari  a.s. de ‘De Huizenbemiddelaar Nieuw-
jaarsloop’. Deze succesvolle loop vindt voor de vierde keer plaats vanaf het voetbal-
complex aan de Moerenburgseweg. 

haar goede voornemens om meer te gaan 
bewegen in 2015 in daden om te zetten!

Inschrijven kan via 
7 nieuwjaarsloop@rksvweredi.nl of via 
inschrijflijsten aan de bar van RKSV Were 
Di.

Jugendstil bank uit 1890
Volledig gerestaureerd, incl. onderstel, 
kussens en gestoffeerd met crèmekleur
stof van De Wiener Werkstätte 
Sonnenaufgang (Effabrics). 
B80,D82,H89cm. Vraagprijs 1850,-. 
tel. 0647892274 
(Jan van Beverwijckstraat)
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Ruim 150 vuilniszakken en stapels los vuil 
werden verzameld. Meest bijzonder was 
wel de  vondst van een 1000 liter grote 
plastic tank met resten van de inhoud van 
een toilet. Door het grote aantal vrijwilligers 
kon tot aan het Bakscheven en het gebied 
in de buurt van  roeivereniging Vidar 
geruimd worden.

Ook dit jaar werd gestart bij de 
Waterzuivering Moerenburg, waar voor 
koffie en thee door de mensen van 
Raakveld werd gezorgd. Johan Reijders, 
kraakwacht op de waterzuivering,  
verleende ons zoals gewoonlijk in zijn 
woning gastvrijheid. Daar werd een 
toelichting gegeven op de te verrichten 
werkzaamheden door Ingrid Maas, 
gewaardeerd lid van de zwerfvuilruimgroep. 
Voor de lunch om 12.30 uur waren we te 
gast bij Manege Hooijen waar Catering 
Wolfs uit Berkel Enschot voor twee 
heerlijke vegetarische soepen had gezorgd. 
Ook dit jaar mochten wij op de Buurtraad 
rekenen voor een financiële ondersteuning 
via ‘verrijk je wijk’. Als blijk van waardering 
kwam ook nog Wethouder Mario Jacobs 
(in zijn portefeuille zit o.a.: Groen, natuur 
en landschap) de deelnemers persoonlijk 
trakteren op appelflappen en worstenbrood.

Dit jaar werden de vrijwilligers bijgestaan 
door de beroepskrachten Erwin Lejeune 
en Peter van Loon van Diamant. Het BAT 
had weer voor een grote container gezorgd 
waarin het vuil kon worden verzameld. 
De vuilniszakken werden te beschikking 
gesteld door Brouwers Groenaannemers 

uit de Moer.Het zeer fraaie weer droeg er 
toe bij dat we kunnen spreken van een 
plezierige halve werkdag in onze mooie 
achtertuin Moerenburg. 

Elk jaar groeit het aantal vrijwilligers en 
voor velen is het inmiddels een jaarlijks 
terugkerende activiteit. Het is een enorm 
succes en we denken dat dit niet alleen 
komt door een heel tevreden gevoel na 
afloop, omdat het mooie natuurgebied er 
weer schoon bij ligt. Het komt vooral ook 
omdat het gewoon gezellig is zo samen 
buiten bezig te zijn met een klus die goed 
georganiseerd wordt. Zo wordt rotzooi 
ruimen zelfs nog leuk!  We hopen daarom 
volgend jaar op net zo veel deelnemers. 
De organisatie wil via deze weg iedereen 
nogmaals van harte bedanken voor ieders 
inzet op deze dag.

Namens de Werkgroep Behoud 
Moerenburg, 
Will van Sprang

13e Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg een succes!

Op 1 november jl. werd in Moerenburg weer zwerfvuil en illegaal gestort afval 
geruimd. Dankzij de hulpvaardige handen van 55 vrijwilligers uit de wijk Armhoefse 
Akkers en daar buiten kunnen we spreken van een zeer geslaagde actie. De grote 
opkomst was mede te danken aan de deelname van nieuwe bewoners van De Werf.

Buurtbewoner Ad de Beer 
met de grote wc-tank
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Marc: “Onlangs heb ik bij Zomerlust een 
bak neer mogen zetten met 4 afvalknijpers 
erin. Gert Brunink zal deelnemers aan 
zijn wandelingen vragen of ze onderweg 
zwerfvuil willen rapen. Bedoeling is dat 
ook ander mensen die in Moerenburg 
gaan wandelen een knijper en plastic tasje 
meenemen en tijdens hun wandeling wat 
dingetjes opruimen. Zo houden we Moeren-
burg schoon, dat is fijn voor mens en dier! 
Gijs, uitbater van Zomerlust, zorgt voor het 
buiten en weer binnen zetten van de bak 
en voor de afvoer van de rommel.”

Startsein
Nachtburgemeester en bioloog Gert Brun-
ink ondersteunt van harte dit initiatief: “Ik 
ga mensen actief benaderen. Het is een 
kleine moeite om een zak mee te nemen, 
als je toch gaat wandelen en hier en daar 
wat troep opruimt. Jammer genoeg is het 
noodzakelijk, maar als je je alleen blijft 
ergeren, lost dat niets op. Overigens: het 
wordt natuurlijk geen verplichting. Het is 
een wens, een verzoek!”

Hij wil dit nieuwe initiatief dan ook een echt 
startsein geven: “Op 1 januari, om 15.00 
uur organiseer ik een wandeling door 
Moerenburg. De deelname is gratis en dan 
gaan we het gewoon eens uitproberen. Ik 
nodig iedereen van harte uit om mee te 
gaan. Na afloop drinken we bij Zomerlust – 
waar we ook starten - nog een drankje om 
het gezellig met elkaar af te sluiten. Ik hoop 
echt op een leuke opkomst!”

Oproep 
Marc wil graag ook nog een oproep doen: 
“Het zou hartstikke duurzaam zijn als de 
wandelaars gebruik konden maken van 
gebruikte boodschappentasjes. Kunnen 
gewoon van die witte tasje van de markt 
zijn. Het is echt niet nodig dat mensen met 
hele vuilniszakken gaan rondlopen en deze 
vol gaan verzamelen.” 

Wellicht kunt u zelf een plastic tasje mee-
nemen en een knijper bij Zomerlust opha-
len, of daar een aantal tasjes droppen… 

Moerenburg spic en span                                                Jaap van Loon

Na de natuurwerkdag van 1 november zag Moerenburg er weer opgeruimd uit. Helaas 
bleek dat van korte duur. Vandaar dat omgevingsmanager Marc van Akkeren een 
nieuw initiatief hoopt te introduceren: ‘pick up at your walk’…

Dit gaat allemaal over ‘de speeltuin bij Jan Wier’. Een speeltuin waar we graag een andere 
naam voor willen. Dit is een oproep aan alle kinderen uit de wijk: 
Doe mee aan de wedstrijd en verzin een leuke naam voor onze vernieuwde speeltuin! 
De winnaar krijgt een leuke prijs: de door jou verzonnen naam op een bord in de speeltuin. 
En natuurlijk ben je eregast tijdens de opening in het voorjaar.

Mail je idee naar 7 buurtraad@hotmail.com. Vergeet niet je naam, leeftijd en adres te ver-
melden. Je mag je idee ook in de bus doen op J.P. Coenstraat 34a of Boerhaavestraat 51! 
Inzenden kan tot 1 februari 2015, maar we zitten nu al op leuke ideeën te wachten!

Groeten van de speeltuingroep
PS Wie wil dat de speeltuin ook mooi blijft, is welkom zich bij de beheergroep van de speel-
plek aan te sluiten, mail daarvoor ook naar 7 buurtraad@hotmail.com.

Wie verzint een leuke naam voor de nieuwe speeltuin? 

De speeltoestellen staan er, het gras en de struiken moeten nog flink groeien. Dus: 
spelen mag, maar geef het gras wel de kans om te groeien. In het voorjaar gaan we 
een mooi openingsfeest vieren!   
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Donlog dec 2014 

Laatst was het weer zover. Op het randje van leven en dood. Wij mannen 
hebben dat gevoel vaker bij een griepje. Vrouwen wuiven dat stoer weg met: 
‘Ach, lichte verhoging’. Maar als àlle mannen in zo’n situatie het gevoel heb-

ben dat hun laatste uur geslagen is, moet er toch wel iets van waar zijn? Wij zijn 
toch niet allemaal gek ? 

Het sloeg toe in een recordtempo, binnen vier dagen: verkouden, griep, verhoging, 
koorts, blaasontsteking. Feestelijk toetje: het schoot in mijn rug. 
Lopen ging. Liggen ging. Zitten ging. Maar opstaan niet. En dat is verrekte lastig. 
Ouderdom? Versleten? Begin van afbraak? Toch op het randje van leven en dood?
Ook deze keer viel het weer mee. Langzaam trok alles weer weg. 
Mede door de geweldige adviezen van Armhoef-dorpsgenoten. 
Want als je je dan in zo’n situatie op straat beweegt, spat de naastenliefde en het 
medelijden van je buurtgenoten af. Hoezo anoniem in de grote stad wonen?
De tips vliegen je om de oren.

Blaasontsteking? Granaatappelsap nemen.
Baasontsteking? Ach jongen. Veel vitamine C slikken. 
Verkouden en griep? Gewoon een haffel paracetamol erin. Net zo lang tot het 
helemaal over is.
Je zou alleen van de adviezen al beter worden. Dat zou pas een bezuiniging op de 
gezondheidszorg zijn: alleen goed bedoelde adviezen in plaats van doktersbezoe-
ken en dure medicijnen. 
Uiteindelijk ging het allemaal weer langzaam over, zeker ook door het opvolgen 
van alle adviezen. Ik wist niet dat we zoveel medische kennis om ons heen had-
den, liefdevolle medische kennis. Hier in de straat, in de buurt. 

Het mooiste was een antwoord op een WhatsApp die ik stuurde toen ik krom gebo-
gen niet meer rechtop kon vanwege rugpijn. 
Ik appte iemand van wie ik weet dat hij vaak rug-gedoe heeft: ‘Wat slik jij als het 
in je rug schiet?’ 
Het antwoord bestond uit vier letters: ‘Bier’. 
Kijk, dat zijn pas zinvolle buurtvriendendiensten. 

Inmiddels gaat het weer goed. Ik ben patiënt af. 
Weer terug in het land der levenden en kan de wereld weer aan.
Bedankt voor alle adviezen en de bloemen.
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Chris den Braber, 
manager bedrijfsvoering HIC

Manager Bedrijfsvoering Chris den Braber 
is trots op het resultaat: “Het is echt een 
nieuwe start. De herinrichting van het ge-
bouw maakt ook het vernieuwend werken 
mogelijk, waarbij alles in de behandeling 
erop gericht is om een cliënt die gedwon-
gen of vrijwillig wordt opgenomen, binnen 
3  tot 6 weken weer te re-integreren in de 
eigen woonomgeving.”

Gedwongen
Die gedwongen opname is het grote ver-
schil met de cliënten van de Dubbele Diag-
nose (zie artikel in het novembernummer).  
Chris: “Zo’n 70-80% van onze opnames 
is onvrijwillig. Vaak ligt er een bevel van 
de burgemeester (IBS) aan ten grondslag, 
omdat een cliënt een acuut gevaar vormt 
voor zichzelf en zijn directe omgeving.  
Maar mensen kunnen ook besluiten tot een 
vrijwillige opname, omdat ze voelen dat ze 
in een ernstige psychiatrische crisis zijn ge-
raakt. Het doel van onze behandeling is er 
volledig op gericht dat een cliënt weer zelf 
de regie over zijn eigen leven kan nemen 
en we na de opname kunnen overgaan 
op ambulante zorg. In de meeste gevallen 
lukt dat ook. Het is zelfs zo, dat een deel 
van de cliënten maar eenmalig gedwongen 
wordt tot een verblijf in de HIC. Overigens 
is het verleidelijk om te spreken over de 
‘hic’, maar ik prefereer de ‘ha-ie-cee’.”

Inrichting 
In Jan Wierhof 5 worden twee onderdelen 
van de HIC ondergebracht: High Care en 
Medium Care. De crisisopvang HC heeft 20 
bedden in eenpersoonskamers, waarvan 2 
extra beveiligde kamers en 4 voor inten-
sieve zorg. In de Medium Care is plaats 
voor 10 cliënten, ieder ook met een eigen 
kamer. “Je kunt de indeling vergelijken met 
een ziekenhuis, waar o.a. ook een Inten-
sive Care is”, legt Chris uit. “Het gebouw 

is het afgelopen jaar van binnen volledig 
gestript en opnieuw ingedeeld, waardoor 
het heel open en overzichtelijker is gewor-
den. Het heeft ruimere gangen en er valt 
ook veel meer  licht binnen. Op 24 decem-
ber a.s. wordt het gebouw opgeleverd en 
daarna hebben we nog enkele weken nodig 
voor de volledige inrichting.” 

Overlast
“Dat er bij de HIC sprake is van een ‘ge-
sloten afdeling’ betekent, dat onze cliënten 
niet ‘vrij’ buiten het gebouw kunnen rond-
lopen. Stapsgewijs wordt de begeleiding 
afgebouwd en wordt de cliënt voorbereidt 
op een zelfstandig functioneren.” Chris 
verwacht dan ook geen overlast voor direct 
omwonenden: “Dat was voorheen niet zo 
en straks in de nieuwe situatie ook niet. 
Ik ben ook manager van de HIC in Breda 
dat eveneens midden in een woonwijk ligt. 
Ik kan echt stellen, dat er niet of nauwe-
lijks sprake is van overlast. Sterker nog: in 
Breda hebben we niet eens een Beheer-
derscommissie! 
Incidenten en calamiteiten komen natuurlijk 
in het gebouw zelf wél voor. Het heet niet 
voor niets crisisopvang. Maar het mag 
duidelijk zijn, dat de HIC blijvend in ontwik-
keling is en dat we voortdurend gericht zijn 
op verbeteracties. We hechten er belang 
aan, dat de contacten met de buurt prettig 

High Intensive Care maakt nieuwe start                             Jaap van Loon

Na een verbouwing van bijna een jaar gaat de afdeling High Intensive Care (HIC) van 
GGz Breburg weer terug naar het gebouw Jan Wierhof 5. Eind januari wordt een open 
dag voor belangstellenden georganiseerd.
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zijn. Vandaar dat ik graag alle omwonenden 
en andere belangstellenden uitnodig voor 
de open dag!”

Op donderdag 29 januari kunt u een kijkje 
komen nemen in de vernieuwde HIC aan 
het Jan Wierhof 5. Er zijn twee momenten: 
15.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur.    

Wereldlichtjesdag
Zondag 14 december wordt voor het eerst Wereldlichtjesdag in Tilburg georganiseerd. Een 
viering voor iedereen, jong en oud, die een overleden kind wil herdenken. U bent van harte 
welkom vanaf 18.30 uur bij Crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5. 
Ouders die zelf een kind verloren hebben, maar ook broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s, andere familieleden, vrienden, kennissen, buren, 
docenten, enzovoort. Het maakt niet wat uw relatie tot het kind was, 
hoe oud het was of hoe lang het geleden is dat het kind overleed. 
Meer informatie op : www.robvantilburg.com/wereldlichtjesdag-2014.

Kerstmarkt
Woensdag 17 december zal er weer een kerstmarkt gehouden worden op basisschool de 
Armhoefse Akker van 17.00 - 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen. De kinderen hebben van alles gekunsteld om te verkopen en daarnaast is er 
ook eten en drinken verkrijgbaar. De opbrengt gaat naar de Mother Kelvin School in Same 
(Tanzania).

3FM Serious Request 2014: Glazen Huis
Oud wijkgenoot Domien Verschuuren (25) schrijft op zijn website het volgende: “Wow, wat 
een eer: dit jaar mag ik samen met Gerard Ekdom en Coen Swijnenberg het Glazen Huis in 
Haarlem bewonen! Samen met het Rode Kruis strijden we dit jaar met 3FM Serious Request 
voor een beladen, maar belangrijk doel. We willen meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn 
geworden van seksueel geweld in conflictgebieden een stem geven. Hands off our girls!” 
Wij wensen hem heel erg veel succes met deze geweldige actie!

Vacature voorzitter stichting Carré
Stichting Carré is op zoek naar een voorzitter. Hoofddoel van de stichting is het behoud van 
het Carrégebouw tot minimaal 2034. Profiel voorzitter: affiniteit met alle kunstvormen, goede 
contacten in de wereld van kunst en cultuur (Tilburg e.o.), onafhankelijk t.o.v. het gebouw en 
de gebruikers. Taken: o.a. het leiden van bestuurs-
vergaderingen en overleg met huurdersvereniging HOC. 
Representatie bij activiteiten in en rondom het Carrégebouw. 
Vergaderschema: om de 6-8 weken op dinsdagavond 
(20-21.30u). Huidige bestuurssamenstelling: Paul Peters 
(penningmeester), Mark Stalpers (secretaris), Bart Hoogveld 
(huurder/schilder) en Jan Couwenberg (huurder/architect). 
Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op 
via 7 pauljpeters@gmail.com of ( 06 518 847 47.
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KVW  HeKoS
Wat deden 336 kinderen, 60 enthousiaste groepsleiders en nog tal van andere vrijwilligers 
in de laatste week van de afgelopen zomervakantie? Juist, KVW HeKoS! Zij zijn echter op 
zoek naar nieuwe sponsoren. Dit kan in allerlei verschillende vormen. Voor meer informatie, 
vragen en sponsoraanbiedingen contact KVW HeKoS via: 
7 sponsoring-kvw-hekos@outlook.com.

Alzheimercafé
Iedere 2e dinsdag van de maand van 20.00-21.30 uur wordt het 
Alzheimercafé georganiseerd in het Nelson Mandelahof op 
Korvelplein 60. Iedere keer wordt de bijeenkomst opgeluisterd 
met een gastspreker of presentatie rondom dementie. Aanmelden 
vooraf niet nodig en de toegang is gratis. Informatie: ( 544 94 66 
of 7 riafeiter@home.nl. 
Een uur voor aanvang is ook de geheugenwinkel geopend.

The ill Matched Lovers
Kunstenaar Sander van Deurzen (1975) laat bij het Project Space Tilburg zijn nieuwste werk 
zien in een solo tentoonstelling genaamd The Ill Matched Lovers. Brede felle kleurbanen 
en zorgvuldig geschilderde mensfiguren wisselen elkaar af in zijn werk. Sander ontleent 
beelden aan kunsthistorie en aan reclamefolders, maakt er stillevens of portretten of land-
schappen van. De expositie is te zien bij Gust van Dijk, Tivolistraat 22. Open op donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 13.00-17.00 uur en bezichtiging op afspraak: ( 544 44 95.

St. Josephstraat
Afgelopen week zijn de bewoners van de St. Josephstraat geïnformeerd over de herinricht-
ing van hun straat. Op het eerste ontwerp kwam de nodige kritiek. Vandaar dat de gemeente 
i.s.m. een klankbordgroep een herontwerp heeft gemaakt, waarbij het oorspronkelijke idee 
van een echte fietsstraat is gehandhaafd.

!
Kerstbomen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Groene!of!blauwe!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! met!en!zonder!kluit.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Vers!uit!eigen!kwekerij.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Fam.!Dielissen,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Oisterwijksebaan!9!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tilburg!(over!de!brug!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Wilhelminakanaal.)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Ook!open!op:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Zondag!14!en!22!dec.!
!
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Op een druilerige woensdagmiddag eind 
oktober stappen we bij de Pelgrimhoeve 
in de bus voor een bezoek aan voormalig 
Kamp Vught. Het bezoek is georganiseerd 
door het Senioren Netwerk van onze wijk. 
Veertig mensen nemen deel aan deze 
tocht. De grijze triestheid van de motregen 
past precies bij wat we in het kamp te zien 
en te horen krijgen. Ook al is er slechts 
een klein gedeelte van het oorspronkelijke 
kamp te bezichtigen, het is voldoende om 
je de ellende en de hopeloosheid van de 
mensen destijds te kunnen indenken.

We krijgen, verdeeld in twee groepen, een 
goede rondleiding. Geen overdaad aan 
getallen en data maar gebeurtenissen en 
situaties met een groot ‘human interest’-
gehalte, waarin de wanhoop, de moed en 
de overlevingsdrang van de gevangenen 
nu nog invoelbaar zijn. Zo bijvoorbeeld 
bij het gedenkteken met de namen van 
de 1269 kinderen die in 1943 wegge-
voerd werden, zogenaamd naar een apart 
kinderkamp maar in feite rechtstreeks naar 
Sobibor, waar ze meteen vermoord werden. 
Eigenlijk is er maar één barak in de oor-
spronkelijke staat gebleven of gerestau-
reerd, maar bij de gang daar doorheen, met 
het waslokaal en de ruimte met stapelbed-
den, is de beklemming voelbaar. Zoals dat 
trouwens al meteen het geval was bij de 
ingang van het kamp, waar prikkeldraad, 
gracht en wachttoren onheilspellend op je 
afkomen. Voor vrijwel alle 12000 Joodse 
mensen was Vught een opmaat naar één 
van de vernietigingskampen in het Oosten. 
Enkelen hebben het overleefd, bijvoor-
beeld doordat ze via de werkverschaffing 
van Philips geleerd hadden zich ‘nuttig’ te 
maken. 

De mensen van het verzet die in Vught 
geïnterneerd waren, zijn tegen het einde 
van de oorlog op last van ‘Berlijn’ allemaal 

geëxecuteerd. Indrukwekkend is de zaal 
met de in marmer gebeitelde namen van 
allen die daar omgekomen zijn. Daarbij 
is aparte aandacht voor enkele Tilburgse 
mensen, en – hoewel niet daar vermoord – 
voor onze wijkgenote Helga Deen. 
Verademing als we op weg naar de res-
tauratie langs grote portretten lopen van 
mensen die het gered hebben, veelal in 
een combinatie van slimheid, lef en maz-
zel. Zo smaakt de koffie met gebak weer 
heerlijk.

Het overgrote deel van het vroegere kamp-
terrein wordt nu in beslag genomen door 
de Penitentiaire Inrichting Vught. In enkele 
barrakken vooraan wonen overigens nog 
steeds Molukse gezinnen, die daar na de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog ge-
huisvest werden. Vooraan is ook één barak 
ingericht als museum, waar de verschil-
lende bestemmingen van kamp Vught na 
de oorlog via de lotgevallen van concrete 
mensen in beeld worden gebracht.
Door grijze mist en verstild van alle indruk-
ken rijden we in de vallende avond naar 
huis.

Frans Maas

Op bezoek in Kamp Vught

Een verslag van Frans Maas die Kamp Vught bezocht samen met een groep senioren 
uit onze wijk op initiatief van het Senioren Netwerk. 

Het indrukwekkende monument van de 
kindermoord in Kamp Vught 

(foto: Frank van den Boogaard)
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De verdeling is het probleem. Vooral in de 
rijke landen wordt door de meeste mensen 
te veel gegeten en de manier waarop 
voedsel veelal geproduceerd wordt, is een 
aanslag op onze planeet. Jan Vugts die 
sinds 1986 in de J.P. Coenstraat woont, 
houdt zich intensief met deze problemen 
bezig. Ook in onze wijk!

Wereldmaaltijd
Met zijn stichting, ‘Bureau Ver(?)antwoord’, 
geeft Jan regelmatig voorlichting over de 
wereldvoedselproblematiek. 
Daarnaast organiseert hij een aantal keren 
per jaar wereldmaaltijden, samengesteld uit 
ingrediënten die beschikbaar zijn voor ieder 
mens bij een evenredige verdeling. Gezel-
lige, en smakelijke avonden, gecombineerd 
met een lezing/discussie. Ook in onze wijk 
wil Jan dit gaan doen, waarbij de maaltijd 
zoveel mogelijk met lokale producten wordt 
samengesteld.  
Met de werkgroep DAAD is al gebrain-
stormd en als er een geschikte locatie in de 
wijk gevonden kan worden, kan er gestart 
worden. De bedoeling is om ca. drie keer 
per jaar met een groep van 40 personen de 
maaltijden te nuttigen, al of niet gezamen-
lijk bereid. Vrijwilligers kunnen zich melden 
via 7 jan@bureauverantwoord.nl. 
Tips voor een locatie zijn ook welkom. 

Goei eete
Daarnaast is Jan voorzitter van Stichting 
Werelddelen. Deze stichting geeft o.a. drie 
maal per jaar het blad ‘Werelddelen’ uit. 
Iedere uitgave heeft een thema rondom de 
wereldvoedselproblematiek en armoede. 
Ter gelegenheid van wereldvoedseldag, 
16 oktober, geeft de stichting ook place-

mats en een informatiemateriaalpakket 
uit. Deze zijn, voor zover nog voorradig, te 
bestellen via : www.werelddelen.nl. 
Ook erg geschikt als lesmateriaal.
Verder houdt Jan zich bezig met stich-
ting ‘Goei eete’, een webshop waar, naar 
eigen keuze, lokale, bewust geproduceerde 
producten besteld kunnen worden 
tussen vrijdag en dinsdag. Er zijn zeven 
afhaalpunten in de stad waar de pakketten 
opgehaald kunnen worden. Kijk eens op: 
: www.goeieete.nl. Dat de activiteiten 
van genoemde organisaties bijdragen aan 
een maatschappelijk meer verantwoord 
consumeren en produceren van eenieder 
is belangrijk voor de toekomst van onze 
kinderen.

25 november jl. is uw scribent naar het 
100ste millieucafé geweest in theater De 
Vorst. Jan Terlouw gaf daar een heldere 
lezing over de bedreiging van onze pla-
neet. Als we in dit tempo doorgaan met het 
verbranden van fossiele grondstoffen zal de 
aarde fataal opwarmen door de uitstoot van 
koolstofdioxide (CO

2
) . Geen overbodige 

luxe dus om ons eigen leef- en eetpatroon 
eens kritisch te beschouwen. We willen 
toch droge voeten houden, genieten van 
natuur en ieder mens zijn deel gunnen.
Jan, chapeau en succes met je werk!

                        Jan Vugts 

 

Bijzonder Gewoon 
 
“Er is genoeg voor iedereen”                                             Ab Smit

Als de hoeveelheid voedsel, die wereldwijd geproduceerd wordt, gedeeld wordt door 
de wereldpopulatie is er ruim voldoende voor ieder mens op aarde. Hoe kan het dan, 
dat er toch zoveel mensen honger moeten lijden? 
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Doe mee aan de Lichtjestocht  
op 18 december 

 
 

 
December, een tijd om samen te zijn en samen dingen te doen. Ook in en met de 
buurt! Op donderdag 18 december organiseren we daarom weer een gezellige 
Lichtjestocht door onze wijk. Voor iedereen: jong en oud, met of zonder kinderen. 
 
Let op: kinderen kunnen alleen onder begeleiding meelopen, dus kom met het hele gezin! 
Verzamelen: om 18.30 uur bij speeltuin De Holle Boom aan De Werf. 
 
Neem je eigen lampion of een ander lichtje mee. Zorg voor veilige lichtjes: liefst geen vuur. 
 
We lopen samen een route. Aan het eind van de tocht drinken we gezellig wat op een mooie 
locatie. Er is voor iedereen wat lekkers en verdere consumpties zijn verkrijgbaar.  
 
Opgeven hoeft niet. Iedereen die zin heeft in een gezamenlijke activiteit om de kersttijd en  
de vakantie te beginnen, is van harte welkom. We hopen op een grote opkomst! 
 
Tot 18 december! 
 
De tocht wordt georganiseerd door de buurtraad Armhoefse Akkers 
Voor evt. vragen: ! buurtraad@hotmail.com.  
 

De Werkgroep Behoud Moerenburg is natuurlijk ook bij deze plannen betrokken en samen 
zijn de plannen intussen verder gevorderd. Het idee is om de speelplek te realiseren net 
over de brug aan de Oisterwijksebaan, naast het fietspad bij de volkstuinen. Deze grond 
is van Rijkswaterstaat. Met hen is gesproken en zij zijn enthousiast en willen graag mee-
werken en de grond ter beschikking stellen. De gemeente is beheerder van deze grond, ook 
met hen zijn gesprekken gevoerd. Onder voorwaarden kunnen we het beheer overnemen 
en zo een natuurlijke speelplek realiseren.
In de komende tijd zal gewerkt worden aan de verdere plannen en inrichting van de speel-
plek. Maar dit kan alleen als er buurtbewoners zijn die als beheerder willen meedoen en in 
de toekomst gezamenlijk zorg willen dragen deze speelplek. Alleen met een flinke groep 
beheerders kan de natuurspeelplek van start gaan.

Als beheerder word je betrokken bij het ontwerp en de realisatie en zul je zorg dragen voor 
een veilige en schone speelomgeving (een oogje in het zeil houden). Geen grote taak, zeker 
niet als er meerdere mensen beschikbaar zijn. Heb je kinderen die daar straks lekker willen 
gaan spelen en wil je een steentje bijdragen? Mail dan voor info of om je op te geven naar  
7 buurtraad@hotmail.com. Doe dat liefst vóór 15 januari a.s.

Buurtraad Armhoefse Akkers en Werkgroep Behoud Moerenburg

Beheerders voor natuurspeelplek gezocht
Al een tijd lang leeft de wens bij de Buurtraad om een natuurspeelplek in Moerenburg 
in te richten. Een plek waar kinderen kunnen spelen en bouwen met natuurlijke mate-
rialen. 
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Hulp in de huishouding aangeboden
Bent u op zoek naar een hulp voor in de huishouding of kent u iemand? Dan kom ik graag 
helpen. Ik heb al een aantal jaren ervaring. Bellen kan op ( 06 163 638 02.

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

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

Je voelt de wind, je hoort de zee  
Uitwaaien op een van de mooiste stranden van Nederland? Daarna teruglopen en lekker 
warm worden bij de openhaard? Dat kan. Op anderhalf uur rijden vind je onze heerlijke  
achtpersoons-vakantiewoning, gelegen tussen Zoutelande en Westkapelle. Wil je graag een 
folder met meer informatie en foto’s, mail naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl. Theo & Martyntje

Oppas gezocht 
Wij zijn op zoek naar een lieve oppas voor onze 3-jarige peuter. Ben jij minimaal 14 jaar en 
vind je het leuk om af en toe een paar uurtjes op te passen, stuur dan een mail naar   
7 ae.meeuwis@gmail.com of bel naar ( 06 442 547 66.

Teken- en schilderlessen en cursus Aquarel
Leerzaam en gezellig! In het atelier aan boord van ons schip Drie Gebroeders aan de 
Havendijk 7 (bij de Hogendriesstraat). Kijk op mijn website : www.wateridee.nl of bel 
( 06 121 463 34.

Cursus Vaarbewijs
Cursus Klein Vaarbewijs 1 en/of  2 in de buurt? We starten een nieuwe cursusronde eind 
januari. Kijk op : www.wateridee.nl of bel ( 06 121 463 34  of ( 06 255 155 56.

Het beste cadeau dat je (jezelf) kunt geven?
Ontspanningsmassage: weldadig en gezond voor lichaam en geest. 
Heerlijk tot jezelf komen in een sfeervolle ruimte, bij u in de buurt.
Meer info: Google Berdie van Thillo of bel ( 06 207 477 35.

Thuis te koop
Vanwege ander werk verkopen we ons geliefde thuis aan de J. P. Coenstraat 43. 
Voor een volledige omschrijving en foto’s verwijzen we graag naar www.jaap.nl.

Schilderen is een feestje, dat is mijn motto!
Op 8 januari start het nieuwe blok tekenen/schilderen in het HB Atelier, Kapt. Grantstraat 36. 
Tijden: 09.30-12.30 / 14.00-17.00 / 19.30-22.30. Kijk op :www.hannekebollen.nl
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BUURTAGENDA 

17 dec. Aanvang 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Kerstviering De Zonnebloem afd. Oosthoeve-Heuvel 

17 dec. 17.00 – 19.00 uur Basisschool Armhoefse Akker 
Traditionele kerstmarkt t.b.v. Mother Kelvin School 

18 dec. Aanvang 18.30 uur Speeltuin De Holle Boom 
Lichtjestocht door de wijk Armhoefse Akkers 

19 dec. Aanvang 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Kerstbingo Kruikenzangers 

1 jan. Start 15.00 uur Zomerlust  
Wandeling door Moerenburg met Gerd Brunink + start 
opruimactie 

4 jan. Start 15.00 uur Voetbalterrein RKSV Were Di 
De Huizenbemiddelaar Nieuwjaarsloop: 1, 5 en 10 km. 

5 jan. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

6 jan. 17.30 – 19.00 uur Pelgrimhoeve 
Driekoningen zingen 

 
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:  

27 december 

9 januari 

  
Klachten over bezorging 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. Bergmansstraat 4 536 56 79 
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Ø Buurtraad 

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

  
Eerstvolgende vergadering 13 januari, aanvang 20.30 uur in de 
Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuur op 15 en 29 december en 12 januari 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 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 01 61 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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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           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
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.  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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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)

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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


