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maandelijks blad voor buurtbewoners

Ook in de winterperiode vraagt een volkstuintje onderhoud. 
Geri Veen (l.) en Mirjam Raemakers deden conditie op 

met het wegwerken van de lading houtspaanders, 
waarmee de paden bestrooid werden.

(foto Toine Kocx)

-  Jan Wier beheerst debat
-  Zwanen in de Piushaven 
-  Carnavaleske terugblik
-  Repair Café van start 
-  Wijkzuster wekelijks aanwezig 
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Buurtgenoten Jolanda Horsten en Lout 
Donders leidden het debat. Ze hadden 
zich tevoren even ‘stevig’ ingelezen en 
lieten hun eigen voorkeur niet merken. De 
Buurtraad zorgde voor de organisatie en 
was teleurgesteld, dat op de valreep nog 
twee partijen afhaakten, maar ook 1 partij 
zich alsnog spontaan meldde. Bij de eerste 
peiling bleken nog zo’n 25 personen van de 
aanwezigen geen definitieve keuze te heb-
ben voor een bepaalde partij. Gemakkelijk 
scoren dus voor de afgevaardigden, maar 
al snel bleek, dat een uitgesproken mening 
toch ook afgestraft werd.

Politiek
Het was komisch om te zien, hoe iedere af-
gevaardigde meteen een strategisch plekje 
zocht op de twee bankjes en drie stoelen, 
waarbij vooral de zwaargewichten op de 
bankjes moeite hadden met hun beperkte 
ruimte. Aanwezig waren: Jan van Beurden 
(OPA), Bart v.d. Camp (SP), Peter van Gool 
(D66), Marcel van den Hoven (CDA), Roel 
Lawerier (VVD), Paulus Oerlemans (Groen-
Links), Joost v. Puijenbroek (Trots), Guus 

Sluijter (PvdA) en de enige vrouw in dit 
gezelschap Loes Dielissen (TVP) die zich 
thuis voelde op haar geboortegrond..
Met een viertal wijkgebonden onderwerpen 
– Sacramentskerk, Jan Wier, Ouderenzorg 
en Moerenburg – werd de politiek heel 
nabij gebracht.

Sacramentskerk
Oud-redactielid Pieter Siebers mocht het 
onderwerp Sacramentskerk inleiden. Hij 
verraste de aanwezigen meteen met een 
nieuwtje: er zijn vergevorderde plannen om 
de voorgevel met toren en naastgelegen 
pastorie te behouden. Daarachter zullen 
15 woningen met tuin gerealiseerd worden, 
waarbij de uitstraling volledig zal pas-
sen in deze wijk. Zou dan na al die jaren 
leegstand eindelijk de kogel door de kerk 
zijn? Volgens de politieke partijen wel en zij 
verklaarden ook eensgezind altijd al achter 
het behoud gestaan te hebben. De plannen 
voor een hoge flat op deze plek (Eastpoint) 
zijn van de baan en zelfs de herbouw van 
de spits lijkt wellicht mogelijk. Los daarvan 
zou het heel wenselijk zijn, dat de gemeen-

Jan Wier beheerst debat                                                      Jaap van Loon

Een kleine 60 buurtbewoners liet de verlokkingen van een zeer mooie, zonnige (lente)
dag op 23 februari jl. aan zich voorbij gaan. Zij waren aanwezig in de fraaie schuur 
van Buitenom voor het debat met afgevaardigden van een 9-tal partijen.  

te een lange termijn beleid 
met een stedenbouwkun-
dige visie ontwikkelt, want 
het ad-hoc reageren op 
panden als de Sacra-
mentskerk is hemel ten 
schreiend, volgens diverse 
aanwezigen.

Jan Wier
Was de discussie tot dan 
wat gezapig, met het 
onderwerp Jan Wier kleur-
den de koontjes en vlogen 
de afgevaardigden op een 
gegeven moment van hun 
(raads)zetel omhoog. 

Lout Donders (r.) leidt het debat in, 
terwijl Jolanda Korsten (l.) afwacht 
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Helma Oostelbos, voorzit-
ter van de Buurtraad, 
mocht het onderwerp 
inleiden en stelde onom-
wonden dat de komst van 
Novadic-Kentron er door 
de coalitie in de gemeen-
teraad doorgedrukt was. 
De communicatie naar 
de burgers was uiterst 
belabberd geweest en 
zij zijn ook niet serieus 
genomen. Ze vroeg de 
partijen naar hun mening 
over de vorming van een 
stadsbrede commissie die 
nu eerst een plattegrond 
(Vlekkenplan) maakt van 

de gemeente Tilburg waar zich precies 
maatschappelijk gevoelige voorzieningen 
zoals Jan Wier bevinden. En wat zij ervan 
vonden om  pas daarna, de commissie een 
advies te laten geven over de verplaatsing 
van de Medische Heroïne Unit van de 
Edisonlaan naar Jan Wier. “Een concentra-
tie van zowel verstrekking, als afkicking is 
toch de meest uitzichtloze situatie?” be-
toogde Helma. 
Over de stadsbrede commissie  was men 
het redelijk eens, maar over het vervolg? 
De partijen buitelden soms over elkaar 
heen en zelfs de toehoorders namen dat 
over. Met stemverheffing werd gesproken 
om de ratio te laten overheersen, maar in 
woord en gebaar waren dus de emoties de 
baas. Wilden de lokale partijen de besluit-
vorming nog wel herzien; de coalitiepartij-
en behielden hun standpunt, dat over 
de verplaatsing van de MHU al definitief 
besloten was. Zij riepen de aanwezigen op 
om vooruit te kijken en actief mee te (gaan) 
doen met de Beheergroep. Daar liggen 
volop kansen om de vestiging van Novadic-
Kentron op Jan Wier in goede banen te 
leiden. Tweespalt ook bij de aanwezigen. 
Een aantal blijft zich verzetten en eist het 
terugdraaien van het besluit, terwijl ande-
ren juist vooruit willen kijken. 

Ouderenzorg
Nu de Ouderenzorg en de Jeugdzorg per 
januari 2015 overgeheveld wordt naar de 
gemeenten waren de aanwezigen ook 
nieuwsgierig naar de consequenties voor 
de wijk. Wijkteams moeten ervoor gaan zor-
gen, dat hulpbehoevende ouderen de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. Maar waar 
krijgt zo’n team in onze wijk een thuisbasis? 
De partijen vonden elkaar vrij snel in een 
oplossing rond de voormalige kerk: enkele 
van de nieuwe huizen hiervoor bestemmen, 
een buurtruimte in de toren of een vaste 
plek in de voormalige slagersvakschool. En 
(natuurlijk) weer een oproep: kijk rond, kijk 
naar de kansen! Burgerparticipatie in een 
notendop.
Door de heftige discussies rondom Jan 
Wier, liep het debat uit en werd het onder-
werp Moerenburg gecanceld. Vriend en 
vijand waren het erover eens, dat Moeren-
burg best ‘mooi’ opgeknapt is mede door de 
inzet vanuit de gemeente.  

En? Heeft het debat nu iets opgeleverd? 
In ieder geval twee twijfelaars weten nu 
waarop ze gaan stemmen en vijf personen 
hebben hun mening drastisch  gewijzigd. 
Een score van bijna 13%! ”Een mooi resul-
taat”, concludeerde debatleider Lout.

Pieter Siebers (l.) kon de bezoekers verrassen 
met de plannen voor de Sacramentskerk
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Het initiatief is genomen door een groep-
je buurtbewoners dat bij de gemeente 
inspraak vroeg om mee te denken, toen 
bekend werd dat er sprake zou zijn van 
een herinrichting. Edith Boekelmans uit de 
Boerhaavestraat was een van hen: 
“We hebben een aantal uitgangspunten 
beschreven zoals: open, vriendelijk, over-
zichtelijk en veilig die de later geformeerde 
werkgroep ook heeft overgenomen. 
Belangrijk voor ons was, dat het park meer 
overzichtelijk zou worden, zonder dat er 
heel veel groen zou verdwijnen.” 

Groen
Dat lijkt gelukt. Er worden geen bomen 
gerooid en er komt zoveel mogelijk gras. 
Alle hoge struiken gaan weg of worden 
lager gesnoeid. De bamboe verdwijnt en 
de heg rondom het voetbalveldje wordt 
verlaagd naar 1.20 m. Om de loopbewe-
gingen van en naar Jan Wier dwars door 
de speeltuin tegen te gaan komt er een 
nieuwe beukenhaag parallel aan de 
bestaande bomenrij. Dat betekent o.a. dat 
het schuine pad met de ijzeren ‘pergola’ 
compleet verdwijnt evenals de wipkippen. 

Met uitzondering van de tafeltennistafel 
worden ook alle oude speeltoestellen en 
het basketbalhoekje geruimd. De nieuwe 
paden worden geasfalteerd, waardoor deze 
geschikt zijn voor wandelen, fietsen, skaten 
en steppen. Bij de bomen in het midden 
komen wat speelheuveltjes, dit mede ter 
bescherming van de wortels van deze 
bestaande bomen.

Veiligheid 
Buurtbewoner Han Boers sloot pas wat 
later bij de werkgroep aan. Geen jonge 
kinderen meer, maar wel direct aanwonend 
aan het park en regelmatig geconfronteerd 
met overlast: “Dat is echter wel behoorlijk 
teruggedrongen nu vanuit Jan Wier ook 
toezicht wordt gehouden. Maar logisch, 
dat voor ons het aspect veiligheid voorop 
stond. We hebben dan ook heel goed 
gekeken naar het terrein en wat de beste 
plekken zouden zijn voor het plaatsen van 
de nieuwe speeltoestellen. We hebben 
ook gekozen voor houten en duurzame 
speeltoestellen voor kinderen van alle 
leeftijden. Onder de hoge speeltoestellen 
komt ‘valzand’, want ook veiligheid bij 
het spelen is voor ons een belangrijk 
uitgangspunt. Volgens mij krijgen de 
kinderen op deze plek een heel leuke 
speeltuin, waarvan niet alleen zij maar alle 
omwonenden kunnen genieten!” 
Jammer was dan ook, dat - wellicht door 
het regenachtig weer - maar een beperkte 
groep omwonenden naar het Klasse 
Theater kwam om het nieuwe ontwerp te 
bekijken.

Een prachtige speelplek in wording                                       Redactie

Woensdagavond 12 februari jl. presenteerde de werkgroep ‘herinrichting Jan Ingen-
houszpark’ trots haar ontwerp voor een speeltuin bij Jan Wier. Een ontwerp met een 
open en natuurlijk karakter, waarin kinderen onbezorgd en veilig kunnen spelen.

De ontwerpschets van de nieuwe speelplek

Beheergroep
De werkgroep is nog dringend op zoek naar meer mensen die samen een beheergroep 
gaan vormen, die een oogje in het zeil willen houden en ook bereid zijn om soms bv. 
mogelijk afval op te ruimen. Vele handen maken licht werk, dus heb je belangstelling of 
wil je eerst meer informatie? Mail naar 7 buurtraad@hotmail.com.  
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	  	  	  	  	  	  Bollore.nl	  
	   	   Koken	  op	  maat	  aan	  de	  Piushaven	  
	   Wij	  organiseren	  dagelijks	  diverse	  kookworkshops	  
	   	  	  	  	  	  .	  Culinaire	  date	  (open	  inschrijving)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  Black-‐box	  workshop	  (koken	  zonder	  receptuur)	  
	  
	  	  	  	  	  	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  onze	  vernieuwde	  website	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bollore.nl	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Email:	  undici-‐bollore@hotmail.com	  
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“Er wordt momenteel enorm veel geïn-
vesteerd in de infrastructuur van de Pius-
haven”, ziet Cigno. “Waar ik me echter over 
verbaas is, dat de gemeente weinig moeite 
doet om de investeringen ook rendabel te 
maken. Er liggen in dat gebied zoveel kan-
sen voor goedwillende ondernemers, zoals 
het tijdelijke Stadsstrand vorige zomer wel 
heeft aangetoond.” 
 
Zwanenplan
“Als je kijkt naar de Werf, dan is daar een 
omgeving gecreëerd waar ik vol ongeloof 
naar heb staan kijken. De wandelroute 
langs het water, de vele aanlegmogelijk-
heden, de ligging op het zuiden. Fantas-
tisch! Een ideale plek voor mijn zwanen-
plan”, gaat Cigno enthousiast verder. Wat 
dat plan precies inhoudt? “Ik heb bij het 
faillissement van het Land van Ooit de trap-
boten van de zwanenvijver opgekocht, heel 
stabiele bootjes in de vorm van een zwaan 
waar ook nooit een ongelukje of zo mee is 
gebeurd. Deze zijn nu volledig gerenoveerd 
en – al zeg ik het zelf – echt een sieraad 
voor het oog.” Daarbij ziet hij in de Piusha-
ven volop mogelijkheden om het varen met 
de zwanen aantrekkelijk te maken: “Ik moet 
er nog mee aan de slag, maar wat is er nou 
leuker om de kinderen met de zwaan naar 
bv. De Pastorie te laten varen, terwijl de 
ouders op hun gemak over het wandelpad 
en de draaibrug naar dezelfde bestemming 
wandelen? Kunnen ze gelijk een oogje in 
het zeil houden”, aldus Signo.

Twee plekken
In feite heeft Cigno Limet twee opties op 
het oog. Het liefst wil hij gebruik maken van 
de kade bij het pleintje op de Werf. 
Mede vanwege het ondiepe water een 
ongevaarlijke in- en uitstapplaats voor 
gebruikers van de zwanen. De verhuur 

kan gerealiseerd worden vanuit het huis 
rechts in de hoek van het plein. Daar wordt 
eveneens een beperkte horecavoorziening 
gerealiseerd. Cigno: “De gemeente staat 
niet afwijzend over dit plan. We bekijken 
nog de moge-lijkheid om van daaruit ook 
de mensen rondom de instapplaats te 
bedienen. Want, wat is er nou mooier dan 
om heerlijk in het zonnetje te genieten van 
het plezier, dat mijn zwanen ouders en 
kinderen absoluut gaan brengen?” 
De tweede optie is de aanlegkade vlakbij 
de flat. In een van de ruimten op de begane 
grond zou dan hetzelfde idee gerealiseerd 
kunnen worden. “Voordeel daarvan is, dat 
we wellicht parkeergelegenheid ernaast 
krijgen. Rijkswaterstaat heeft positief 
gereageerd om op het grasveld achter hun 
gebouw eventueel een (betaalde) parkeer-
voorziening te realiseren.”

Dinsdag 1 april zal Cigno Limet ter plekke 
uitleg geven over zijn ideeën. Vanaf 17.00 
uur is hij aanwezig tot het donker wordt. 
En neemt hij een zwaan mee? “Daarover 
ben ik nog met de gemeente in onderhan-
deling. Blijkbaar zou dat valse verwachtin-
gen kunnen scheppen...”   

Zwanen in de Piushaven                                                Jaap van Loon 

Dat is het droombeeld van de Vlijmense ondernemer Cigno Limet die zijn uitgebreid 
businessplan momenteel aan het toetsen is bij de gemeente. Als het aan hem ligt 
glijden er binnenkort sierlijke zwanen over het water van de Piushaven. 

De wandelsteiger leent zich uitstekend als 
(tussentijdse) aanlegplaats voor de zwanen 
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’s Ochtends vroeg is eerst de beurt aan 
de mini’s: jonge hockeyers van 6 tot 9 
jaar. Vooral meidenteams treden aan op 
een van de drie kunstgrasvelden, hoewel 
de club ook genoeg jongens als lid mag 
verwelkomen. De kleintjes beginnen met 3 
tegen 3 te spelen; later worden dit zestal-
len, achttallen en uiteindelijk bij de junioren 
vanaf 10 jaar volwaardige elftallen. Zo’n 
meidenelftal is net gestart met een duel, de 
eerste wedstrijd buiten na de winterstop. 
Een vader coacht fanatiek en krijgt naar 
eigen zeggen soms tranen in de ogen na 
een gemiste kans. “Sterk spul hè, Fisher-
man’s Friend?”, roept een moeder ad-rem, 
waarna ze hem het bekende zakje voor 
houdt. Hockeyhumor is universeel. 

Yell, shoot, push
Op het parkeerterrein zwermt een elftal 
grieten uit, richting de taxi’s van pa en ma 
voor een uitwedstrijd. De karakteristieke 
outfit is bekend van de jonge fietsers uit het 
Armhoefse straatbeeld: groen shirt, grijze 
rok en oranje sokken. De witte Bambi-
benen links en rechts kleuren er goed bij. 

“Zeg ga je ook mee?,  roept een vader 
naar zijn treuzelende dochter. “Of blijf je 
hier wonen?” Gevat antwoordt zij: “Zou ik 
best willen, grote tuin heb ik hier zo!” En 
die moet dan nog puber worden, zie je pa 
denken. Ondertussen peppen de spelende 
meiden van Were Di elkaar op met een yell, 
want de ruststand is 0-2 achter. Vanwege 
vele bitjes die hun tanden beschermen is 
de kreet niet te verstaan. Korte hockeyter-
men als shoot en push rollen er vlotter uit. 
Ouders langs de lijn beginnen inmiddels 
een gesprek over de topsportklas van 
Willem II College. Die middelbare school 
pronkt al jaren met die voorziening, die 
huiswerk en hockey combineert. Vanaf 
groep 7 begint de oriëntatie op dat nieuwe 
leven zich al af te tekenen. 

Nieuw clubhuis
Een rondje langs de velden levert enkele 
observaties op: als het spel even stil ligt, 
kruipen de sporters meteen in een kring bij 
elkaar voor een peptalk van de aanvoerder. 
In de rust zit het stel in de eigen goal ge-
propt, luisterend naar de tactische vondsten 

Zaterdag: hockey dag                                             Gerben van Eeuwijk

Een horde scholieren fietst over de bult bij het kanaal. De hockeysticks achter op hun 
rug verraden hun bestemming. Hockeyclub Were Di aan de IJsclubweg is zaterdag 
‘the place to be’ voor sportivo’s. 

van de coach. Die vaardigt 
tot slot een strikte norm uit: 
“Geen bitje in, dan geen 
speeltijd.” Ouders mompe-
len instemmend, want 
behalve trots zijn ze vooral 
zuinig op hun kroost. Een 
jongensteam loopt zich 
ondertussen warm op het 
enige knollenveld van het 
complex, schuin achter het 
verveloze paviljoen. Were 
Di prijst zich gelukkig dat 
er een nieuw clubhuis in 
het verschiet ligt, sinds de 
gemeente hier geld voor 
beschikbaar heeft gesteld 

Hockey bij Were Di: op zaterdag ‘the place to be’ 
voor vooral  jonge meiden uit onze wijk
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Omnivereniging Were Di, opgericht in 1946, biedt: hockey, tennis, beach-volleybal en jeu-
de-boules. Deze sportclub heeft circa 1750 leden, waarvan ruim 400 hockey-jeugdleden 
(mini’s en junioren A-F). Ze heeft ook  zaalhockey 
en tophockey (heren/dames 1) plus een tak voor 
G-hockey (gehandicapten). Jaarlijks organiseren 
studenten het 3-daagse Blauwe Ballen (thuis)
Toernooi. Dit vindt dit jaar plaats van 30 mei t/m 
1 juni. Meer info? Kijk op de website: 
: www.wereditilburg.nl.  

(1,2 miljoen euro is begroot voor 2014). 
Dit raadsbesluit hangt groot ingelijst bij 
de ingang, en een flashy YouTube filmpje 
op de website showt het nieuwbouwplan. 
Deze hoopvolle ambitie is zeer begrijpelijk, 

want het huidige paviljoen stamt uit 1980 
en dat is te zien aan de staat van onder-
houd. Ergens in de nabije toekomst gaat 
de oudbouw tegen de vlakte en verrijst het 
gloednieuwe clubhuis.

Initiatiefnemers Hein Jacobs en Ger Pepels 
kregen flinke ondersteuning van een vijftal 
eindexamenkandidaten van Studio T voor 
de organisatie. Ze staken veel werk in dit 
nieuwe initiatief. “Misschien hadden we 
het geen Praatcafé moeten noemen, maar 
bijvoorbeeld Doe-café”, mijmerde Ger 
achteraf, namens werkgroep DAAD.

Brainstorm
Het genereren van ideeën en het vinden 
van initiatiefnemers stond in ieder geval 
centraal op deze goed georganiseerde 
avond. De studenten hadden in een 

uitgebreid draaiboek het doel als volgt 
omschreven: ‘zoveel mogelijk bezoekers 
uitnodigen bij Studio T om met hen en met 
verschillende wijkwerkers en experts te 
brainstormen over duurzame initiatieven 
voor de nabije toekomst.’ Daarvoor waren 
drie gesprekstafels opgesteld, waar alle 
bezoekers hun inbreng konden leveren. 
De thema’s die centraal stonden waren: 
Groen in de Wijk met Gert Brunink en Bram 
Reiniers als expert; het Seniorennetwerk 
met Ineke van Kasteren en Riet van Grins-
ven; het Repair Café met Manon Nix en 
Wim van de Wouw. Aan de gesprekstafels 
ontstonden bruisende gesprekken, waarbij 
ook meteen mensen gezocht werden die 
een bepaald idee wilden adopteren. 

Goede ideeën én daden
Mooi om mee te maken, dat het ene idee 
het andere meesleept. De avond zou 
geslaagd zijn, als er tenminste tien initia-
tieven genoteerd konden worden die op 
een later tijdstip verder uitgewerkt kunnen 
worden. Tot grote opluchting en tevreden-
heid van de studenten werd dit aantal ge-
haald. Rondom ‘Groen in de Wijk’ kwamen 
meerdere ideeën om het gebrek aan stede-

Praatcafé levert volop inspiratie voor acties                           Redactie

Het valt nog niet mee om de buurt te mobiliseren voor wijkgerichte initiatieven en 
activiteiten. Slechts vijftien buurtbewoners namen de tijd om naar het Praatcafé op 25 
februari jl. in Studio T te komen. 

Buurtgenoot Ger Pepels introduceert het 
eerste Praatcafé van de werkgroep DAAD 
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lijk groen op te heffen door geveltuintjes, 
rollende tuinen, hangende bakken, bomen 
met plukfruit, een ontmoetingsplek, ruil-
markt voor planten en zaden, etc.. Els den 
Hollander gaat met Bram drie ontwerpen 
maken van de rollende tuinen die als inspi-
ratie voor bewoners kunnen dienen en ook 
betrokken willen zijn bij het maken, plaat-
sen en verzorgen van de tuinen. Godelieve 
Engbersen en Rini Vermelis gaan een za-
den/planten ruil- en scholingsbijeenkomst 
opzetten. Belangrijk om de jeugd hierbij te 
betrekken. Dat hadden de studenten vooraf 
ook al gedaan door een project op basis-
school Armhoefse Akker, dat fraaie aankon-
digingen voor deze avond opleverden die 
helaas door de regen snel verpieterden. 
Parallel aan de herinrichting van diverse 
straten in de wijk ondersteunt de gemeente 
de wens om ‘geveltuintjes’ aan te leggen. 
De vraag is nu wie namens de buurt de 
contactpersoon naar de gemeente wil zijn 
om dit plan tot uitvoer te brengen. Andere 
bijdragen zijn natuurlijk ook van harte wel-
kom. Heb je belangstelling, laat het weten 
via 7 buurtraad@hotmail.com.

Ontmoetingsplek
Voor (het stimuleren van) de senioren 
worden ideeën uitgewerkt als ‘echt contact 
zoeken’, samen koken en ‘zwaan kleef 
aan’. Het Senioren Netwerk ontfermt zich 
over deze ideeën. Dit zal ook in afstemming 
en samenwerking met andere betrokken 
partijen in de wijk gebeuren, zoals KBO en 
ContourdeTwern. Rondom het ‘Repair Café’ 
kwamen suggesties voor een gezamenlijke 
ontmoetingsplek en gereedschapsschuur, 
klusjes uitvoeren in de vorm van ruilen of 
met hulp van een ‘betalingsmiddel’ of een 
dienstenbeurs. Zie ook het artikel elders in 
dit wijkblad. 
Voor de studenten was de avond een 
mooie afsluiting van een leertraject, waarin 
ze veel energie hadden gestoken. Dankzij 
het werven van ‘sponsors in natura’ – Huize 
Geers, Blossom Bloembinders en Bakker 
Theo Pastoor – kwamen alle aanwezigen 
niets te kort. 
Deelnemen aan de volgende editie van het 
Praatcafé is zeker het overwegen waard. 
Ideeën en een energieke bijdrage blijven 
tussentijds welkom.

Dat betekent, dat actieplannen worden 
ontwikkeld om op meerdere aspecten een 
verbeterslag te maken. Niets nieuws onder 
de zon, want alle activiteiten rond de komst 
van Novadic-Kentron liggen al onder een 
vergrootglas.

Geliefd
Om de resultaten van het onderzoek voor 
onze wijk te monitoren is het lastig, dat 
de voormalige wijk Tivoli, als aparte wijk 
is onderzocht. Toch mag duidelijk zijn, dat 
onze wijk behoort tot één van de meest 
geliefde wijken van Tilburg. Op alle vier 
onderzochte hoofdthema’s -  Fysieke 
woonomgeving, Sociale woonomgeving, 
Ongenoegens en Veiligheid – wordt 

gelijkwaardig of hoger gescoord, dan in 
de rest van de gemeente. We ervaren 
bijvoorbeeld minder overlast van activiteiten 
en vervuiling, terwijl onze bewoners zich 
zowel overdag als ’s avonds veiliger voelen 
en minder dan gemiddeld overlast van 
criminaliteit ervaren

Ten opzichte van voorgaande metingen zijn 
twee positieve ontwikkelingen zichtbaar in 
de wijk Armhoef. De bewoners geven zowel 
voor de kwaliteit van de woningen als voor 
de speelvoorzieningen cijfers die hoger zijn 
dan zij in 2010 gaven. 

Het hele onderzoek is te vinden op: 
: www.lemoninternet.nl. 

Leefbaarheid in onze wijk

Onlangs heeft de gemeente de resultaten van het ‘Lemon-onderzoek’ naar leefbaar-
heid en veiligheid gepubliceerd. Onze wijk scoort op vele fronten beduidend positie-
ver dan andere wijken. Toch is het Jan Wierhof aangewezen als ‘aandachtswijk’. 
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De samenstelling van het programma wordt 
afgestemd met zowel de KBO als het Seni-
orennetwerk van de Armhoefse Akkers. De 
eerste activiteit is een spelletjesmiddag die 
afgelopen donderdag 13 maart is georgani-
seerd. De Paasviering staat gepland op 
woensdagmiddag 16 april en op donderdag 
22 mei gaan ze naar een tuincentrum. 
Daarnaast kunnen gasten ook deelnemen 
aan regionale activiteiten zoals de Zonne-
bloemvakantieweek van de regio Tilburg 
van 7 tot 12 april a.s.

Groei
Het aantal gasten kent een voorzichtige 
groei en het aantal beschikbare vrijwil-

Doorstart De Zonnebloem                                                     Redactie

Sinds vorig jaar heeft de afdeling Oosthoeve-Heuvel een doorstart gemaakt en op 18 
december het jaar afgesloten met een sfeervolle Kerstviering  in de Pelgrimhoeve. 
Met twee nieuwe bestuursleden - Ivonne van Heesch [bezoekwerk] en Marij Bevaart 
[activiteiten] – wordt gewerkt aan het programma voor dit jaar. 

ligers is inmiddels ruim voldoende. Zo 
is een vijftal vrijwilligers beschikbaar om 
gasten te bezoeken en zijn er nog eens 
vier personen die zich graag inzetten bij de 
activiteiten. Extra aandacht wordt gevraagd 
voor de verkoop van de Zonnebloemloten 
die op 10 april van start gaat. Een deel van 
de opbrengst komt ten goede aan de afde-
ling Oosthoeve-Heuvel.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden als gast bij Ivonne 
van Heesch, 7ivonnevanheesch@gmail.
com of ( 534 79 99. Het secretariaat kunt 
u bereiken via 7 carla.janssens@home.nl 
of ( 455 30 60, ook als u interesse hebt 
in een bestuursfunctie of als u loten wilt 
kopen. Voor een financiële bijdrage ten 
gunste van de afdeling Oosthoeve-Heuvel 
verwijzen zij graag naar bankrekening 
NL54 RABO 0171 227751 t.n.v. NVZ 
Oosthoeve-Heuvel.

Inmiddels heb ik al meer dan 30 deelne-
mers, maar misschien denkt u nu: daar wil 
ik dan ook wel aan meedoen. Geef u dan 
op. Geen stoep, geen probleem. Ik heb 
deelnemers die ruimte over hebben en 
bij ons, aan de Oisterwijksebaan 8, op de 
stoep/binnenplaats, komen er al meer te 
staan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 

Aanmelden
Hebt u interesse om deel te nemen, meldt 
u zich dan z.s.m. aan met naam en e-mail-
adres, straatnaam en telefoonnummer. 

Vergeet vooral de straat niet te vermelden, 
want die is nodig om een routing te kunnen 
maken. Gegevens naar: 
7corinsweegers@menwedstrijd.nl of in de 
brievenbus: * Oisterwijksebaan 8. Indien 
mogelijk ook aangeven of u gebruik kunt 
maken van uw eigen garage/stoep of tuin.
U verplicht zich nog tot niets. 
Als u bedenkt over enige tijd dat u toch niet 
mee wilt doen, dan dit wel graag z.s.m. 
doorgeven. Alle deelnemers krijgen t.z.t. 
bericht van me, hoe we het precies gaan 
uitvoeren.

Garageverkoop 24 augustus gaat door                                 Corin Sweegers

Veel mensen hebben zeer positief gereageerd op de oproep in de vorige buurtkrant 
over een mogelijke garage-voortuinverkoop op 24 augustus in de wijk Armhoefse 
Akkers. Dus de datum kunt u alvast in uw agenda vastzetten, de verkoop gaat sowie-
so door.
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Berrie woont al ruim 25 jaar in de JPCoenstraat 
op nummer 37 en is al bekend vanwege 
de verkoop van tweedehands fietsen en 
de creatie van glas-in-lood ramen in het 
verleden. Hij heeft een vaste parttime baan 
en heeft daarnaast gewerkt bij een tweetal 
fietsenmakers. Nadat hij bij een van hen 
overbodig werd, wil hij nu als zelfstandige 
aan de slag. 

Gestart
Afgelopen weken is er veel tijd en energie 
besteed aan oriëntatie, benodigde ver-
gunningen, inschrijven K.v.K. en andere 
noodzakelijke handelingen. Maar sinds half 
februari is De Fietssleutel echt in bedrijf. 
U kunt er terecht met een defecte fiets of 
voor een onderhoudsbeurt van uw stads-
fiets, maar alleen niet met uw elektrische 
fiets. Berrie heeft zijn schuur ingericht 
voor de reparaties. Weliswaar een kleine 
ruimte, maar meer is ook niet nodig. U 
kunt rechtstreeks via het gangetje naast 
zijn woning naar de werkplaats gaan, of 

bij de voordeur even op 
de onderste bel drukken. 
Naast de werkplaats is er 
ruimte om overdekt de fiet-
sen te stallen. Eventueel 
kunt u gebruik maken van 
een leenfiets. 
Hoewel er parttime 
gewerkt wordt, is de werk-
plaats door de week elke 
avond van 19.00 tot 20.00 
uur open om uw fiets te 
brengen of op te halen. 
Verder zijn de openings-
tijden op dinsdag-, donder-
dag- en vrijdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur. 

Fiets kapot?...                                                                       Redactie

Sinds kort is onze wijk een fietsreparatiebedrijfje rijker met de toepasselijke naam 
De Fietssleutel. Het is een initiatief van wijkbewoner Berrie van Mier die achter zijn 
huis hiervoor ruimte heeft vrijgemaakt.

Berrie voor zijn werkruimte        Advies
Berrie: “U kunt bij mij terecht voor de meest 
gangbare reparaties, maar ook om bijvoor-
beeld  elders gekochte accessoires, zoals 
een zadel of rekje, te laten monteren. Er 
is veel mogelijk en voor een schappelijke 
prijs. Ik plak ook nog gewoon een band en 
zet er echt geen nieuwe op, als de oude 
nog goed te repareren is. Kom ook gerust 
langs, als u niet zeker weet of het nog 
de moeite waard is om uw fiets te laten 
repareren. Ik bekijk wat er noodzakelijk is 
en zal u ook een eerlijk advies geven. Daar 
bent u ook het beste mee geholpen!”

Een aantal scholieren en studenten heeft 
de weg naar Berrie van Mier al gevonden. 
Hij begint het gezellig druk te krijgen. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
: www.defietssleutel.nl.
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Stijn heeft diverse omzwervingen gemaakt, 
voordat hij zich op de Spoorlaan vestigde: 
“Na mijn opleiding tot sportfysiotherapeut 
heb ik eerst een tijd in een praktijk in Lage 
Zwaluwe/ Made gewerkt. Ondertussen be-
gon ik met een opleiding tot manueel thera-
peut en kwam ik in een praktijk in Dongen 
terecht. Vervolgens heb ik de Sportarena 
in Oisterwijk mee opgezet. De afgelopen 
3 ½ jaar heb ik gewerkt bij Fysiotherapie 
Reeshof. Zo’n 5½  jaar geleden kwam ik 
in Armhoef in de JM van Nassaustraat te 
wonen en hier wil ik nooit meer weg!” Daar 
werden ook zijn twee kinderen geboren, 
waarvan de oudste in september naar 
basisschool Armhoefse Akker gaat. 

Gribus 
Ruim anderhalf jaar geleden werd Stijn 
gepolst door huisarts Rob van Valderen of 
hij iets zag in het opzetten van een eigen 
fysiopraktijk in een pand waarin ook een 
apotheek, een huisartsenpost en Thebe 
Thuiszorg gevestigd zouden worden. “Toen 
ik vorig jaar januari voor de eerste keer 
ging kijken, was het wel zo’n grote gribus-
zooi, dat ik nu niet bepaald enthousiast 
reageerde”, lacht Stijn. “Maar ja, dan duik 
je er toch wat dieper in, word je betrokken 
bij de plannen, ga je zelf de mogelijke 
inrichting bepalen en volgt het financiële 
rekenwerk…”

Het resultaat mag er wezen: een ruim 
opgezette praktijk op de tweede verdieping 
met drie behandelkamers, ontvangstbalie, 
wachtruimte, maar ook kleedkamers met 
douches. Opvallend is de grote open 
ruimte aan de straatkant, waar een aantal 
bewegingstoestellen staat opgesteld die in 
een fitnessruimte niet zou misstaan. Stijn: 
“De tijd is allang voorbij dat fysiotherapie 
zich voornamelijk afspeelde op een bed in 
de behandelruimte, waar allerlei buig- en 
strekoefeningen werden gedaan. Met deze 
sporttoestellen kunnen we cliënten gerichte 
oefeningen laten doen en de voortgang 
in de therapie in de gaten houden.” Door 
de opstelling van de apparaten hebben 
gebruikers een mooi overzicht over de 
Spoorzone.

Samenwerking
Met de Huisartsenpraktijk Binnenstad, 
gevestigd op de 1e etage, wordt prima 
samengewerkt.  Een echt pluspunt. “Vorige 
week nog had een van de huisartsen een 
patiënte aan de telefoon die verging van de 
rugpijn. Ze was bang dat het iets ernstigs 
was en wist ook niet wat ze er aan kon 
doen”, vertelt Stijn. “De huisarts kan alleen 
aan pijnbestrijding doen, maar ik kan een 
onderzoek doen naar de oorzaak. Ik ben 
erheen gegaan en kon haar goed helpen. 
Met een duidelijke uitleg en advies kon ze 
vervolgens ook beter met haar klachten 
omgaan en kon het herstel worden ingezet.”

Fysio Binnenstad is gespecialiseerd in 
(sport)blessures, rug-, nek-, hoofdpijn-
klachten en andere klachten aan het 
bewegingsapparaat. Ga eens (gratis) 
kennismaken  op Spoorlaan 368 (vlakbij de 
Willem II straat), maar maak vooraf even 
een afspraak via ( 822 54 41 of mail 
7 info@fysiobinnenstad.nl. 

Fysio Binnenstad, een bezoekje waard                                  Redactie

Sinds 1 november jl. is wijkgenoot Stijn van der Burgt gestart met een eigen fysio-
therapiepraktijk. In deze tijd een gewaagde onderneming, maar van meet af aan loopt 
het (gelukkig) als een trein. Per 1 mei sluit Dave Kuppers, ook uit onze wijk, aan en 
gaan ze samen de praktijk runnen.

Stijn van der Burgt
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[Advertorial] 
 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Wellicht bent u al enige tijd op zoek naar de school die het beste bij u en uw kind past. 
Wij nodigen u daarom graag uit om ook ónze school in uw besluitvorming te betrekken. 
U bent van harte welkom op onze 

OPEN DAG op donderdag 20 maart  

Om een en ander goed te kunnen stroomlijnen,  hebben we op deze dag 3 momenten 
uitgezocht om u te kunnen ontvangen. U hebt keuze uit de volgende tijden: 

●9.00 uur     ● 11.00 uur      ●  14.00 uur 

Wij willen u dan in kleine groepjes naar de verschillende groepen laten gaan zodat u de 
school ‘in bedrijf’  kunt bezoeken en dus de sfeer kan proeven. Een betere reclame is er 
niet! Wilt u meer weten van onze school, kijk dan eens op onze website:  

www.armhoefseakker.nl 

Op deze site vindt u veel informatie over de dagelijkse gang van zaken én foto’s van de 
activiteiten welke wij samen met onze kinderen én ouders uitvoeren. Daarnaast is het 
prettig te melden dat we afgelopen periode zijn bezocht door studenten van de afdeling 
communicatie van Fontys. Zij hebben onze school uitgebreid in beeld gebracht. Er is 
gesproken met ouders, kinderen en teamleden. Er is verbinding gezocht bij én met 
elkaar. We zijn er trots op dat we aangeduid worden als: "Armhoefse Akker : Een 
veilige toekomst voor uw kind" 

met vriendelijke groet, 

namens het team van de Armhoefse Akker van harte welkom! 

Yolanda van Gageldonk, 
locatiedirecteur 
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Wat doe je met een stoel waarvan een 
poot los zit? Met een broodrooster die 
niet meer werkt? Met een wollen trui waar 
mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi 
niet! Repareer ze in het Repair Café. Dat 
zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten 
die draaien om gezamenlijk dingen te 
repareren. Op de locatie waar het Repair 
Café wordt gehouden, is gereedschap en 
materiaal aanwezig om allerlei  reparaties 
uit te voeren met hulp van reparatiedeskun-
digen op het gebied van bijvoorbeeld elek-
tra, fietsen, audioapparatuur en textiel.

Mentaliteit
In Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Ook dingen die na een eenvoudige 
reparatie weer prima bruikbaar zouden 
zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen 
niet meer in het systeem. Mensen weten 
niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis 
verdwijnt snel, terwijl er vaak mensen in de 
buurt zijn die die kennis (nog) wel hebben. 
In het Repair Café leren mensen op een 
andere manier naar hun spullen te kijken. 
En er opnieuw de waarde van in te zien. 
Het draagt bij aan een mentaliteitsveran-
dering, die noodzakelijk is om mensen 
enthousiast te maken voor een duurzame 
samenleving. Het Repair Café laat zien dat 
repareren leuk is en vaak heel gemakkelijk. 

Hoe werkt het?
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen 
mee. In het Repair Café gaan ze samen 
met de deskundigen aan de slag. Het is 
dus niet zo, dat je jouw kapotte koffiezet-
apparaat even komt afleveren en na een 
tijdje gerepareerd weer ophaalt. Nee, je 
gaat er zelf mee aan de slag en iemand 
die er verstand van heeft, helpt je daarbij. 
Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets 
heeft om te repareren, neemt een kop kof-
fie of thee. Je kunt natuurlijk ook even hel-
pen bij een reparatie van iemand anders.

Vrijwilligers gezocht
Ben jij wel handig en wil je die kennis voor 
anderen inzetten, dan is het Repair Café 
misschien iets voor je. Vrijwilligers met 
specifieke vaardigheden op het gebied van 
reparaties, of vrijwilligers die de rol van 
gastvrouw/heer willen vervullen, zijn van 
harte welkom. Wil je eerst meer informatie 
of wil je jezelf direct als vrijwilliger aanmel-
den? Neem dan contact op via 
7 info@nivis.nl of 7 info@vandewouw.nl.

Repair Café bij La Poubelle                                                         Redactie

Op 27 maart wordt van 19.30 tot 21.30 uur een eerste bijeenkomst van het Repair Café 
georganiseerd bij La Poubelle aan de Hoevenseweg. Het is een nieuw initiatief voor 
bewoners van Armhoefse Akkers, Jeruzalem en Koningshaven.
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Deze wijkzuster, weliswaar in een 
modern jasje, is Nicole Kleine-Wilke. Zij is 
het aanspreekpunt en contactpersoon voor 
ieder die vragen heeft op het gebied van 
Zorg en Welzijn. U kunt bij haar terecht met 
kleine en grote vragen. Kunt u bijvoorbeeld 
wel wat extra ondersteuning gebruiken bij 
uw huishouden? Of maakt u zich zorgen 
over iemand? Heeft u vragen over uw ge-
zondheid? U kunt hiermee bij de wijkzuster 
terecht tijdens het inloopspreekuur, maar 
u kunt haar ook telefonisch benaderen of 
vragen om een huisbezoek. 

Thuisbezoek
Nicole komt thuis langs, als u dat wenst. 
Ze kijkt samen met u naar uw wensen en 
behoeften. Wanneer het nodig is, kan ze 
bijvoorbeeld thuiszorg of hulp van vrijwil-
ligers inschakelen. Maar ze kan ook helpen 
bij het aanvragen van een zorgindicatie. 
De wijkzuster is er voor iedereen in Tilburg, 
met of zonder indicatie. Ook mantelzorgers 
of kinderen van hulpbehoeftige ouders 
kunnen om advies en informatie vragen.
Nicole is bekend in de Armhoefse Akkers 
en werkt samen met bewoners, huisartsen, 
vrijwilligers, welzijnsorganisatie, ouderen-
organisatie en anderen om de juiste zorg te 
organiseren. 

Initiatief
De Regionale Kruisvereniging West- en 
Midden-Brabant heeft het initiatief geno-
men tot het project ‘de wijkzuster terug’. 
De uitvoering van het wijkzusterwerk doet 
de Kruisvereniging niet zelf. Dat laat ze 
over aan gespecialiseerde organisaties, 
zoals Surplus en De Wever. 
De Kruisvereniging bewaakt wel of het 
werk goed gedaan wordt.

Wijkzuster Nicole Kleine-Wilke houdt elke week inloopspreekuur 

Vanaf 20 maart a.s. is de wijkzuster elke donderdag van 9.30 tot 10.00 uur aanwezig in 
de buurtraadruimte, Van Heutszstraat 1a (bellen bij de buurtraad/prikpost).

Nicole Kleine-Wilke

Inloopspreekuur 
Elke donderdag van 09.30  tot 10.00 uur in van Heutszstraat 1a, bellen bij de buurtraad/
prikpost. Het spreekuur is op de bovenverdieping, er is alleen een trap, geen lift.
Nicole is telefonisch te bereiken via de klantenservice op ( 016 554 66 13. 
Bel voor meer informatie of een afspraak. De afspraak is gratis.
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Waar was iedereen?

Naïef als ik ben, had ik onze Buurtraad op het idee gebracht om in de aan-
loop van de gemeenteraadsverkiezingen een politiek debat op wijkniveau 
te organiseren. Het gebeurt me vaker: ik stel iets voor en ik hang erin. Zo 

was ik dus ineens, samen met wijkgenote Jolanda Horsten, gespreksleider in het 
prachtige Buitenom in hartje Moerenburg. 

Een stuk of tien politieke vertegenwoordigers om ons heen en enkele tientallen 
bezoekers. Naïef ja, omdat ik dacht dat Buitenom te klein zou zijn. Omdat ik dacht 
dat onze wijk vol zit met geëngageerde mensen die het belangrijk vinden dat er 
een stevige gemeenteraad zit . Met mensen die zich willen informeren over de 
plannen, eisen, wensen van de veertien politieke partijen die in onze stad onder 
het mom van ‘The Choice of Tilburg’ een gooi doen naar het pluche in het stad-
huis. Want veel van de dingen die daar besloten worden gaan ons aan. 
Ons: burgers van Tilburg, bewoners van de Armhoef.

Toegegeven: het was die zondag wel gruwelijk mooi weer, een prima argument 
om te kiezen voor een mooie zonnige wandeling of een fietstocht in plaats van een 
praatje met lokale politici. Misschien ben ik wel een te ouderwetse democraat, met 
ouderwetse opvattingen. Namelijk dat het je plicht is om te stemmen en dat het 
je plicht is dat je je oriënteert voor je gaat stemmen. Het was best wel druk, maar 
vooral met achterban mensen.

Was het een sof, ons debat? Dacht het niet. Het ging vooral over Jan Wier. We 
slaagden er niet helemaal in om het verleden te laten rusten en de toekomst bij 
de horens te pakken. De emoties liepen soms hoog op, aan beide kanten. Het ging 
over ratio en emotie. Een vader die zich zorgen maakt over zijn kroost die op straat 
geconfronteerd kan worden met probleem-mensen of dealers. Een andere buurt-
bewoner die zich bijna een outcast voelt omdat hij het opneemt voor de mensen 
die in Jan Wier terecht kunnen. 

Het was een pittige discussie. Op zijn Tilly’s: Het ging er soms op. De winst was 
dat een aantal bezoekers aan het einde constateerden dat ze wijzer waren gewor-
den, ter sturing van het rode potlood in het stemhokje. 

En nu maar zien. Uit de laatste peilingen blijkt dat iets meer dan 40% van de 
mensen gaat stemmen. Dat zou wel heel triest zijn, juist omdat de gemeente de 
komende tijd over steeds meer dingen gaat die heel dicht bij ons liggen of kunnen 
komen te liggen, zoals jeugdzorg en ouderenzorg. 
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44 Jaar Kaauw Errepels
Precies 44 jaar na het begin van het carnaval in de Armhoefse  Akkers op 8 februari 
1970 is het  jubileum met een receptie en een feestavond gevierd. Tijdens  de receptie 
werden de bestuursleden gedecoreerd met een eremedaille als dank voor hun inzet door 
Stadsprins, Prins Joost. ‘s Avonds was er een druk bezocht feest voor buurtbewoners, 
carnavalsvrienden en daarbij waren ook een aantal mensen uitgenodigd die in het verleden 
veel voor de Kaauw Errepels hebben betekend. Hierbij was er veel aandacht voor de 
museumhoek, waarin vooral de oude foto’s werden bekeken.

Kleding voor kittens
Stichting De Kittenmand is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor opvang van jonge 
poesjes via gastgezinnen in Tilburg en omstreken. Aangezien zij van giften en donaties 
afhankelijk zijn is onlangs een project gestart met het inzamelen van kleding, welke wordt 
hergebruikt in arme landen. Langs deze weg roepen buurtbewoners Fons Aarts en Hélène 
Houben iedereen op zijn/haar kast eens lekker op te ruimen, en wat je niet meer aandoet 
niet aan de gemeente of kringloop te geven, maar aan de kittens te doneren. Bel 
( 06 295 868 34 en ze komen het bij je ophalen, of geef het af bij Heile Schoorstraat 28.

Website over Moerenburg 
Ten tijde van de werkzaamheden was er een website over Moerenburg in de lucht, waarop 
bezoekers geïnformeerd werden over de plannen met dit landschapspark. Inmiddels heeft 
de Buurtraad het beheer overgenomen en heeft Kees v.d. Staak de site geactualiseerd. 
Er komt  aandacht voor actuele ontwikkelingen, voor wandelingen (Gert Brunink, de Kuier-
lat) en de vaarwandeltochten van Tilburg te Water. De website zal binnenkort het nieuwe 
Natuurleerpad (een project van o.a. Anneke Scholte en Paul Roborgh) online begeleiden. 
Bekendmakingen zullen geschieden via twitter: @moerenburginfo. Dus kom je graag in 
Moerenburg, kijk dan eens rond op : www.moerenburg.info! 

Nieuwe directeur Studio T
Na een periode van ruim vier jaar, heeft 
Studio T’s directeur Willy Koppens, die aan 
de wieg stond van de school, het stokje 
overgedragen. Zelf gaat hij een nieuwe 
uitdaging aan als directeur van Helicon 
MBO Velp, netwerkschool. Per 1 maart is 
Leonie Heijkants hem opgevolgd als 
directeur. Zij is een ervaren teamleider en 
sinds april 2013 betrokken bij de 
ontwikkeling van Studio T.

                   Leonie Heijkants
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Oproep Beheeroverleg Jan Wier
In het beheeroverleg Jan Wier is men nu bezig met het bespreken van de samenwerk-
ingsovereenkomst tussen de buurt en de andere betrokken partijen rondom de komst van 
Novadic-Kentron. De leden van het beheeroverleg hopen ook op input vanuit de wijk, want 
de overeenkomst heeft o.a. ook alles te maken met de afspraken en regels voor de Heroïne 
unit. Meer weten? Kijk voor meer informatie op : www.armhoefseakkers.nl. 

Kous in riool
In de laatste week van maart en de eerste week van april worden de bestaande riolen in de 
Armhoefstraat en JP Coenstraat gerenoveerd. Zoals in voorgaande uitgaven beschreven 
gaan de straten niet meer op de schop, maar aan de binnenzijde van de riolen wordt een 
zogenaamde kous aangebracht. Dat gebeurt met een ingewikkeld procedé, waarvan een 
helder en informatief filmpje te vinden is op: www.youtube.com/watch?v=wVQcgvQ3MPw. 

Voorjaar in de Armhoefstraat 
Als het goed is, is inmiddels begonnen met de plaatsing van de nieuwe bomen in de Arm-
hoefstraat. Klaartje van Blossom Bloembinders nam echter half februari het initiatief om de 
kale plek voor haar winkel te voorzien van een veld narcissen. Verschillende buurtbewoners 
volgden haar voorbeeld en dat fleurde de heringerichte straat heerlijk op! Klaartje verwacht, 
dat rond de nieuwe bomen nog voldoende ruimte overblijft voor plantjes. Zij heeft ze en 
geeft graag advies. Overigens zijn de gele buizen bedoeld om lucht bij de wortels te bren-
gen en dus niet om water te geven…

Duurzaamheidsvallei
Bijna 140 belangstellenden stroomden 17 februari jl. richting de Druiventros om geïnfor-
meerd te worden over de plannen rond de Voorste Stroom, het ‘sympathieke riviertje’ dat 
Tilburg met Oisterwijk verbindt. Er zijn allerlei nieuwe ideeën om dit gebied nog beter te 
ontsluiten en aantrekkelijk te maken voor bezoekers. De verzamelnaam is ‘Duurzaamheids-
vallei’ en er is een bestuur gevormd onder voorzitterschap van Paul Spapens, dat actief aan 
de slag wil. Een van de plannen is de ontsluiting van kasteel Heukelom en een doorlopende 
wandelroute tussen beide plaatsen. 
 
Vorstelijk Landschap 
Middels een schitterende brochure doet Tilburg een gooi naar de subsidies die onder de 
noemer ‘Landschappen van Allure’ ter beschikking worden gesteld door de provincie. 
De aanvraag richt zich met name op Koningshoeven, maar er zijn ook een aantal oude 
wensen voor Moerenburg in opgenomen. Wie weet wandelen we over een tijdje via een 
nieuw pad van Moerenburg naar de Abdij of de nieuwe uitspanning die in het voormalige 
Trappistinnenklooster (Rendierhoeve) wordt gemaakt. 

Duo tentoonstelling Mobile
Bram Braam en Alex Baams kenden elkaar niet voordat ze samen de expositieruimte 
betraden en het was meteen al duidelijk dat het contrast tussen beiden groot was: een figu-
ratieve schilder tegenover een bouwer van architectonische installaties. Materiaal verschilt, 
werkwijze verschilt, objectkeuze verschilt, mate van abstractie verschilt. Maar er is duidelijk 
verwantschap. Kom het bekijken t/m 5 april op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 – 
17.00 uur op de Tivolistraat 22 of maak een telefonische afspraak: ( 544 44 95. 
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Wie houdt de beste monoloog van 2014?
De beste monoloog van heel Brabant én Zeeland. Daar gaat het allemaal om in de mono-
logenwedstrijd Solo’s in Zuid. Ben je een amateurtoneelspeler van 13 jaar of ouder? 
Dan kun je meedoen met deze wedstrijd! Schrijf je in via : www.solosinzuid.nl en wie weet 
win jij de hoofdprijs, eeuwige roem en een groots applaus! De voorronde in Tilburg is op 
zaterdag 12 april bij Factorium Podiumkunsten.

Trapveldje Piushaven 
Vlakbij het viaduct van de Ringbaan Oost is een mini ‘Cruyff-court’ gerealiseerd door de ge-
meente. Een voetbalveldje voor de fanatieke jeugd met kunstgras en vandalisme-bestendige 
goals. Het is een mooie aanvulling op speeltuin De Holle Boom die via de onderdoorgang 
van het viaduct snel en betrekkelijk veilig bereikbaar is. 

Mondhygiënepraktijk Tilburg
In de ‘week van de mondhygiënist’ 17 - 22 maart kunt u kennismaken met de praktijk van buurt-
genoot Bertine van Roy aan het Rosmolenplein 60 op maandag, dinsdag en woensdagavond 
van 18.00 - 20.30 uur. U kunt dan een kijkje nemen in de ‘keuken’, uw mond laten screenen 
en vragen stellen. Wilt u liever overdag? Bel dan even voor een gratis kort consult.
( 535 65 29. Zie ook de advertentie [pag.28] of check: : www.mhp-tilburg.nl. 

Met Verrijk je wijk financiert de gemeente ideeën van bewoners om hun straat, buurt of wijk 
gezelliger, socialer of veiliger te maken. In onze wijk gaan de aanvragen via de Buurtraad 
Armhoefse Akkers. Heeft u een idee: meld dat dan bij de buurtraad en vraag een formulier 
aan waarmee een aanvraag kan worden gedaan. Dit kan ook via 7 buurtraad@hotmail.com 
of vul het formulier in via de website  :www.verrijkjewijk.nl. Geef met een begroting duidelijk 
aan wat de kosten zijn van het plan en welk bedrag wordt aangevraagd. Het is ook belang-
rijk hoeveel mensen er meedoen en wie dat zijn. Dus bijv. alle mensen uit een straat, juist 
alleen de kinderen, alleen senioren, etc.

Doe het op tijd
De buurtraad Armhoefse Akkers bespreekt de binnengekomen aanvragen op de maandelijk-
se vergadering. Deze is altijd op de tweede dinsdag van de maand. Om in aanmerking te 
komen voor een bijdrage van Verrijk je wijk, is het belangrijk om de aanvraag op tijd te doen. 
Dus bijv. de activiteit is op 20 juni, vraag dan uiterlijk vóór 9 juni een bijdrage aan. U krijgt 
dan na de vergadering bericht over het toegekende bedrag en de voorwaarden. 
Als het verzoek niet op tijd is ingediend, kan geen bijdrage gegarandeerd 
worden. Denk aan de vakantietijd: in juli en augustus is er geen vergadering. 
Doe aanvragen voor het najaar dan ook op tijd!

Nieuwe ideeën zijn welkom
Zoals gezegd zijn straatfeesten populair als het om Verrijk je wijk gaat. De buurtraad wil 
graag andere activiteiten promoten. We denken bijvoorbeeld aan iets op het gebied van 
sport, cultuur, natuur, verkeer, gezondheid of bijvoorbeeld aankleding van de wijk. Bedenk 
een plan, alleen of met anderen, en laat van u horen. We zien de aanvraag graag tegemoet. 

Buurtraad Armhoefse Akkers

Verrijk je wijk: vraag het op tijd aan! 
Aanvragen voor straatfeesten zijn er elk jaar wel bij Verrijk je wijk. Maar er kunnen 
nog veel meer dingen. Lees hier hoe dat gaat en wat er kan. 
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Te koop caravan
Een caravan Hobby 370 N Classic. Drie personen. Inclusief voortent , luifel, 3-pits 
kookplaat, kachel en chemisch toilet (Porto Potti nieuw en nog in de verpakking). 
(543 13 20

Garagebox gezocht
Wij zijn op zoek naar een garagebox om te huren en/of eventueel te delen met 
iemand anders. Wie informatie heeft kan mailen naar: 7 lieke.conrads@home.nl.  

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, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com.

Vers hondenvoer te koop
Hoogwaardig, verteert beter, dus minder ontlasting! Uw hond vindt het heerlijk. 
1,5% van het lichaamsgewicht aan voer nodig per dag. 1,50 euro per rol (500 
gram) in de smaken rund, pens en vis. Het zijn complete maaltijden, u hoeft niet bij 
te voeren. Bosscheweg 201, (06 519 799 06.

Woning te huur/te koop
In de wijk Armhoefse Akkers. Het betreft een huis met 6 slaapkamers.
Aanvaarding per direct. Bel voor info: (06 291 853 30.

Je ziet de duinen, je hoort de zee
Op anderhalf uur rijden vind je onze moderne vakantiewoning tussen Zoutelande 
en Westkapelle, gelegen op 400 m. van zee. In het gebied met de meeste zonuren 
van Nederland kun je een heerlijk weekendje of week doorbrengen omgeven door 
luxe. Wil je graag een folder met foto’s en info, stuur een mailtje naar 
7 palaisdelamer@ziggo.nl. 
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BUURTAGENDA 

20 maart 09.30 – 10.00 uur Inloopspreekuur 
Wijkzuster Nicole Kleine-Wilke in ruimte Buurtraad 

27 maart 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Eerste editie van het Repair Café 

1 april Vanaf 17.00 uur De Werf 
Informatie over het Zwanenplan 

4 april 20.00 – 23.00 uur Pelgrimhoeve 
2e editie van de Pubquiz 

7 april 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens013 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentieadres 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), 
Yvonne Thomassen en Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties  

Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

27 maart 

 11 april 

  
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. Bergmanstraat 4 536 56 79 
 

Ø Buurtraad 
leden 

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

  
Eerstvolgende vergadering 8 april, aanvang 20.30 uur in de Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 
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Ø Wijkagent 
Ad Braber 

7: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844. 
Spreekuur op 24 maart en 7 april van 19.00-20.00 uur. Bel voor 
een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en voor de 
wijk beschikbaar.  

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur in 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 Nicole Kleine-Wilke houdt spreekuur iedere donderdag van 09.30 
- 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 ( 016 554 66 13. De 
afspraak is gratis. 
  
 

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

Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  
  
Ø Ouderenzorg 

 
Kom naar het spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 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. 

 
	  
	  
	  
	  

Ø Wijkagent 
Ad Braber 

7: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844. 
Spreekuur op 24 maart en 7 april van 19.00-20.00 uur. Bel voor 
een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en voor de 
wijk beschikbaar.  

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur in 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 Nicole Kleine-Wilke houdt spreekuur iedere donderdag van 09.30 
- 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 ( 016 554 66 13. De 
afspraak is gratis. 
  
 

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

Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  
  
Ø Ouderenzorg 

 
Kom naar het spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 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. 

 
	  
	  
	  
	  



28

 
 
 
 
II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           .  reparatie 
                                                                                   .  stemmen 
John	  Meulendijks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pianoservice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .  advies	  
                                                                                   .  bemiddeling 
 
Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
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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

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


