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Voor u ligt het maart nummer van 2010. Jaargang 46.
Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat een wijkblad zolang bestaat.
De initiatiefnemers van dit blad zullen 46 jaar geleden niet hebben durven denken dat hun geesteskind 46 jaar later nog steeds
een prima wijkblad is waar door velen reikhalzend naar wordt uitgekeken.
Behalve het prima idee had men ook meteen in de gaten dat een
goed lopend wijkblad niet kan bestaan zonder de hulp van de lezers. De vrijwillige bijdrage van onze lezers is van levensbelang
voor het wijkblad.
Daarom zal komende maand weer het bekende envelopje bij u in
de bus vallen waarin wij u vragen om ons en dus uw wijkblad op
vrijwillige basis te ondersteunen. Onze bezorgers zullen het april
nummer weer bij u aanbieden en het envelopje in ontvangst nemen. Steeds weer blijkt dat ze praktisch nergens tevergeefs aankloppen. Wij hopen dat ook in april weer blijkt dat het wijkblad
weer een jaar verder kan.
Wat ook al lang bestaat is het aanzicht van ’t Hofke. Dit zal echter op korte termijn ingrijpend veranderen. Voor de panden 149,
151 en 153 is door de gemeente Eindhoven een sloopvergunning
afgegeven, zoals bekend gemaakt is in de weekkrant Groot Eindhoven.
Hierdoor zal het een heel ander gezicht zijn als men vanaf de
Tongelresestraat ’t Hofke nadert. Je kunt je afvragen of het er
beter uit gaat zien met nieuwbouw of dat het opknappen van deze panden de uitstraling van ’t Hofke meer goed had gedaan. We
zullen afwachten wat het resultaat zal zijn.
Verder in deze uitgave een uitgebreid interview met dokter
Schaffer die zijn praktijk beëindigt.
In het aprilnummer laten wij u kennis maken met zijn opvolger
dokter P. Wouda
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Algemeen alarmnummer .............................112
Apotheek ‘t Hofke ......................................040-2811578
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........0900-8861
Parochie Tongelre......................................040-2811324
Politiebureau Tongelre/geen spoed ..............0900-8844
Stadsdeelteam Tongelre .............................14040
Ons Net Eindhoven ....................................040 7874000
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal
bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

door Tanzaniaanse leerlingen houtbewerking van
de Moshi Technical school. Het leuke was dat deze
leerlingen dat project samen met hun Nederlandse
leraar uitvoerden met geld van de Nederlandse
ambassade. Het was een hele bijzondere tijd waar
ik nog vaak aan terugdenk, temeer ook omdat Mira
en Subira in Tanzania zijn geboren. Mira werd door
ons geadopteerd toen ze één maand oud was en 3
jaar later werd Subira geboren. Toen wij al een
tijdje terug waren in Nederland kregen wij onze
zoon Moïse uit Haïti, hij was nog maar een paar
maandjes oud.

Hélène Selder
Mijn naam is Hélène Selder, ik ben een geboren en
getogen Eindhovense. Ik ben moeder van 3 kinderen: Mira 31, Subira 28 en Moïse, 26 jaar oud en ik
ben oma van een kleindochter Mose die nu 2 jaar
is.

Hélène met kleindochter Mose.

Ik ben opgegroeid in Stratum in het nieuwe witte
dorp, waar ik een hele fijne jeugd heb doorgebracht, het was een hele kinderrijke buurt en wij
speelden veel buiten. Ik trouwde erg jong en
woonde toen in Valkenswaard en daarna in Veldhoven. Tijdens mijn huwelijk heb ik op het conservatorium in Tilburg gestudeerd. Nadat ik afgestudeerd was ben ik met mijn (ex) man naar Tanzania
gegaan om ontwikkelingswerk te doen, ik heb daar
4 jaar gewerkt en gewoond in Moshi, wat rook betekent, het stadje is gebouwd op 800 meter hoogte op een uitgewerkte vulkaan op de Kilimanjaro.
Een prachtig gebied met de mooiste wildparken en
niet te vergeten het mooie uitzicht op de top van
de Kilimanjaro die met sneeuw bedekt is.
Ik heb daar samen met een Tanzaniaanse vrouw
een kleuterschooltje opgezet voor de kinderen uit
de omgeving. We zijn begonnen met een oud gebouwtje zonder dak wat helemaal opgeknapt is

Eenentwintig jaar geleden kwam ik met mijn gezin
in Tongelre wonen; wij hadden een huis gekocht in
de Haagbeemd. We hebben daar 6 jaar gewoond
en de kinderen hadden het daar goed naar hun
zin, veel kinderen in de buurt en ook daar werd
veel samen buiten gespeeld in de groene long van
de wijk. Ik ben toen gescheiden en ik kreeg een
huis toegewezen op de Pagelaan op een heel mooi
gedeelte, want mijn uitzicht is een boerderij. Ik
woon hier erg naar mijn zin. Tongelre is net een
dorp, het heeft zo zijn eigen sfeer. Ik doe vaak
boodschappen aan de overkant bij Super de Boer
waar ik veel personeel ken, sommigen bij naam,
en ik maak graag een praatje met ze wat ik plezierig en gezellig vind.
Ik kan het heel goed vinden met mijn naaste buren
aan allebei de kanten en ook met mijn overburen,
wij zijn echt bevriend geraakt. Links van mij woont
mijn jongste zus met haar gezin, zij heeft twee
jonge zonen die ik natuurlijk vaak zie, wat ik heerlijk vind nu mijn eigen kinderen al weer een tijdje
de deur uit zijn. Moïse als laatste; hij wilde persé
in Tongelre blijven wonen en na meer dan 5 jaar te
zijn ingeschreven kreeg hij een mooie flat op de
Urkhovenseweg aangeboden waar hij nu woont.
Mira en Subira hebben die binding met Tongelre
niet en wonen elders in Eindhoven.
Ik heb heel lang parttime als muziekdocente gewerkt bij het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven waar ik nu een coördinerende functie heb.
Daarnaast heb ik sinds 8 jaar ook een eigen praktijk voor stressvermindering en zelfontplooiing. Ik
werk voornamelijk met klankschalen en stemvorken. De klanken van de schalen zijn heel mooi en
je hoort meerdere tonen tegelijk - dat noemen ze
boventonen - terwijl de stemvorken één enkele
heel zuivere toon laten horen.
Zowel de klankschalen als de stemvorken werken
heel rustgevend. Klank is trilling en omdat het
menselijke lichaam voor meer dan 70 procent uit
water bestaat kunnen de trillingen van de klank-
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WIJ KLOPPEN WEER BIJ U AAN!
Beste lezers,
Alweer een fors aantal jaren is de werkgroep Rond
’t Hofke in touw om uw wijkblad maandelijks in elkaar te zetten. Wij doen dat met veel plezier en uit
de vele positieve reacties begrijpen wij dat u het
wijkblad nog steeds weet te waarderen. Het
spreekt voor zich dat het maken en verspreiden
van een wijkblad kosten met zich meebrengt.
Hélène met de klankschalen.

schalen zich snel door het lichaam verplaatsen; het
zijn dus zowel de trillingen als de mooie klanken
die tegelijkertijd hun positieve invloed hebben op
ons welzijn.
Ik ben verwonderd over de invloed die klank op
ons heeft en blijf mij erin verdiepen, gelukkig komt
er vanuit de wetenschap ook steeds meer onderzoek naar de werking van klank en trilling en dat
vind ik een goede zaak. In mijn praktijk begeleid ik
mensen die zijn vastgelopen in hun werk of privé,
maar er komen ook mensen puur voor hun ontspanning, zij kunnen dan kiezen uit een klankschalenmassage of een stemvorkenbehandeling. Wat ik
ook erg leuk vind is trainingen en workshops geven bij instellingen en bedrijven, dit doe ik vaak in
samenwerking met mijn dochter Subira die dramatherapeut is. Ik geef dan de grondings- en ontspanningsoefeningen en zij de oefeningen om te
leren omgaan met emoties en prikkels van buitenaf. Ik vind het fijn om met haar samen te werken
terwijl het ook spannend is want tenslotte moet je
dan even vergeten dat je moeder en dochter
bent,op zo’n dag zijn we gewoon collega’s. Ik vergeet nooit de eerste keer dat wij samen werkten;
“Mama”, zei ze “je gaat me toch niet verbeteren
hè, als jij denkt dat het anders moet?” Nou ik heb
dat ook echt niet gedaan!
Als je klanken ook zo interessant vindt, neem dan
eens een kijkje op mijn website www.kizuri.nl.
Ik vond het leuk om een verhaal te mogen schrijven in ons wijkblad en geef De Wisselpen door aan
collega,
zangeres Frida van Rooijen

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij vele
adverteerders hebben, maar de opbrengst van de
advertenties is niet toereikend om het wijkblad in
stand te houden; we kunnen er slechts ’n gedeelte
van de kosten mee dekken.

DAAROM KLOPPEN WIJ
BIJ U AAN
Wij komen weer bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage voor het wijkblad. Gezien de opbrengst van de actie van vorig jaar, hebben wij er
het volste vertrouwen in dat u ook dit jaar ons
wijkblad wilt steunen.
In het begin van de week van 17 april zullen onze
bezorgers bij u een enveloppe in de bus doen.
ENKELE DAGEN LATER, BELLEN ZIJ BIJ U AAN
OM U HET WIJKBLAD AAN TE BIEDEN EN DE
ENVELOPPE MET BIJDRAGE IN ONTVANGST
TE NEMEN.
Mocht u niet thuis zijn, dan zal het wijkblad én een
briefje in uw brievenbus worden gedaan. In deze
brief wordt u de mogelijkheid geboden uw bijdrage
over te maken op het bankrekeningnummer van
het wijkblad of uw enveloppe te deponeren in de
brievenbus van het Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.
Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel
van wijkblad Rond ’t Hofke een steentje bijdragen
aan de leefbaarheid in onze wijk.
Namens de werkgroep bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Wie wil mij het Mah Jong spel leren? Ik heb het in China gekocht.
Paula van Dijk
p/a G. Meulders
Keucheniushof 2
Tel: 040-2814919
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Eindhovens team wint 2 bekers bij First Lego League BeNeLux finale.

Het NXT generation team, bestaande uit acht
kinderen van Stichting Groendomein Wasven
uit Eindhoven, heeft afgelopen zaterdag tijdens de Benelux finale van de FIRST LEGO
League in Arnhem de TU Eindhoven ‘Smart
Move’ Projectprijs en Project Presentatieprijs
in de wacht gesleept. Het team verdiende deze prijzen met een creatieve en vernieuwende oplossing om met name de kamsalamander te behoeden van uitsterven. Het team
combineerde de bijzondere eigenschappen
van de Solatube met een ecotunnel. Deze oplossing bedachten ze zelf, en met hulp van
verschillende wetenschappers, deskundigen
en bedrijven uit de regio is het eindresultaat
ontstaan.
Onderzoek
Na een gedegen onderzoek kwam het team tot de
conclusie dat het voor dieren en planten erg moeilijk is om van en naar het Groendomein Wasven te
gaan en te komen. Het gebied wordt namelijk helemaal ingesloten tussen een spoorlijn, een rotonde (de Berekuil), een drukke weg
(Eisenhowerlaan) en twee woonwijken ('t Hofke /
Beauregard). Met name de met uitsterven bedreigde diersoort de kamsalamander, heeft hier veel
last van. Het dier heeft soortgenoten nodig om zich
voort te planten (niet alleen familie); een groter
leefgebied is hierbij van het grootste belang. Door
het Wasven te verbinden met de Karpen zouden
deze problemen wellicht opgelost kunnen worden.

De ecotunnel
Een ecotunnel is de meest voor de handliggende
manier om de dieren te transporteren van en naar
een ander natuurgebied. Dieren gaan echter niet
graag door een lange, donkere tunnel en daarnaast kost een ecotunnel erg veel geld. Het team
bedacht de Sola-ecotunnel. Een Solatube van ongeveer 3 meter wordt boven op de weg geplaatst
tussen de 2 weghelften in en komt zo halverwege
de ecotunnel. Door de speciale techniek in de tube
komt er maar liefst 99,7% van het licht in de ecotunnel terecht. Door de Solatube te gebruiken is er
een minder brede ecotunnel nodig en daarmee
spaar je een hoop geld uit. Daarnaast is de oplossing ook nog eens milieu en diervriendelijk.
De challenge
Elk team heeft een vervoersprobleem uit zijn
omgeving gekozen en
daar onderzoek naar gedaan. Het team dat het
beste onderzoek heeft
gedaan en dit ook in de
presentatie weet over te brengen, wint de ‘Smart
Move’ Projectprijs. De onderzoeksjury heeft bij
NXT Generation onder andere gekeken naar de
kwaliteit van de analyse, de creativiteit en kwaliteit
van de presentatie en het gebruik van hulpmiddelen en bronnen. Ze vonden het onderzoek van NXT
Generation ook dit jaar weer het beste van alle 32
teams.
Vorig jaar won NXT Generation deze prijs ook al
met een oplossing voor het blauwalgprobleem bij
het thema ‘Climate Connections’.
De TU Eindhoven ‘Smart Move’ Presentatieprijs is
de tegenhanger van de onderzoeksprijs; de presentatieprijs is de prijs voor het team met de beste
presentatie. Het team dat de onderzoeksjury weet
te overtuigen met de beste, leukste en creatiefste
presentatie wint deze beker. De jury vond de presentatie van het NXT Generation team dit jaar het
beste van allemaal!
FIRST LEGO League
De FIRST LEGO League is inmiddels uitgegroeid tot
een grootschalige internationale competitie met
wereldwijd 13.705 teams (110.000 kinderen) uit
42 landen. NXT Generation deed dit jaar voor de
tweede keer mee. In Nederland ligt de organisatie
in handen van Stichting Techniekpromotie. De
stichting stelt zich tot doel kinderen te enthousiasmeren voor techniek. Het thema van de FIRST LEGO League van volgend jaar is al bekend: ‘Body
Forward Challenge’ technologie ontmoet geneeskunde. De inschrijving opent op 1 april
2010.
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Dood hout doet leven, zeggen we altijd. Het is
echt waar. Als je dode bomen laat staan, of liggen, komen er heel wat insecten in en onder de
schors te zitten die een voedselbron zijn voor vele
vogels, spechten, boomklevers en boomkruipers
bijvoorbeeld. Over deze laatste, de boomkruiper
ga ik iets vertellen.
De boomkruiper is een klein vogeltje dat altijd tegen de boom omhoog kruipt. Vanonder bij de voet
van de stam, kruipt hij al springend met twee
pootjes tegelijk naar boven. Dan vliegen ze weer
naar beneden en beginnen opnieuw, spiraalsgewijs gaat dat. Ze zijn dan op zoek naar kleine insecten. Met hun staart, die een beetje stug is,
steunen ze tegen de stam. Op deze manier kun je
moeilijk naar beneden kruipen. Vandaar dat je deze altijd omhoog ziet kruipen. Boomkruipertjes
zijn niet zo groot, ongeveer 12 cm. De zang is een
herhaling van een kort deuntje.

Tuintip voor maart: vroege bloeiers
Door Jeroen Soontiëns
Na de lange winter snakt iedereen weer naar de eerste
zonnestralen. Het duurt echter nog een tijd voordat alle
planten in de tuin weer volop groen zijn en bloemen
dragen. Gelukkig zijn er plantensoorten die al in maart
bloeien en voor de eerste tekenen van de lente zorgen.
Iedereen kent natuurlijk de Forsythia ofwel Chinees
klokje. Deze snelgroeiende struik geeft met zijn uitbundige gele bloei het startsein voor de lente. Het is een
gemakkelijk struik, die u het beste jaarlijks na de bloei
snoeit. Hoewel de struik zeer algemeen is zijn de gele
bloemen in het voorjaar toch altijd weer fraai om te
zien.
Een vrij onbekende struik is de winterzoet
(Chimonanthus praecox). Deze prachtige sierstruik kan
bij een zachte winter reeds in februari bloeien. Anders
bloeit hij vanaf maart. De donkergele bloemen hangen
als klokjes aan de kale struik en geuren sterk naar hyacinten.
Een andere waardevolle winterbloeier is de inheemse
gele kornoelje (Cornus mas). Deze plant groeit meestal
als een forse struik maar kan ook als boom worden
gekweekt. De gele kornoelje bloeit reeds in maart met
kleine felgele bloemen en heeft een kruidige geur. Deze plant kan goed worden toegepast in gemengde hagen.

Ze zijn bruingestreept met wit en met een lichte
buik en borst. Ze hebben een kromme, naar beneden wijzende snavel. Daar kan hij specialistisch
mee tussen de schorsspleten. Het nest maakt hij
van takjes mos en gras, afgewerkt met wat veertjes, in holtes en spleten van bomen of gebouwen.
Het vrouwtje legt ongeveer 6 eitjes, deze zijn een
beetje wit en aan de onderkant wat roodgespikkeld. Twee legsels worden er meestal grootgebracht. Het mannetje en vrouwtje voeren samen
de jongen.
Eigenlijk gaat het met dit vogeltje nog niet zo
slecht. Wat wel grappig is, wat ik afgelopen maanden heb gezien, is dat boomkruipers tegen de tijd
dat ze gaan slapen, samen komen. Dit keer kropen ze, ongeveer 13 stuks, een voor een onder
het boeiboord van een dak van het Lorentz
Casimir Lyceum.
Met een hoge toon floot een boomkruipertje vanuit de top van een boom.
Van alle kanten kwamen zijn soortgenoten aangevlogen en gingen vervolgens kruipend tegen de
muur allemaal naar dezelfde slaapplaats.
Je snapt: in koude tijden houden ze elkaar zo lekker warm.
Met groengroet, Kees van Grevenbroek

Een kleine heester met onopvallende maar sterk geurende bloemen is de Sarcococca humilis. Dit kleine
struikje is wintergroen en heel geschikt als onderbegroeiing. De kleine witte bloemetjes zitten verborgen
onder het blad. Ze zullen u echter niet ontgaan want
de heerlijke geur is uitermate sterk.
Naast genoemde soorten zijn er nog meer zoals de
vleugeltjesbloem (Polygala chamaebuxus), Abeliophyllum distichum, Ribes sanguineum en het peperboompje
(Daphne). U ziet wel dat er in maart al van alles te beleven valt in de tuin.

Chimonanthus praecox
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Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-7872603
www.parochietongelre.nl
Email:parochietongelre@onsneteinhoven.
DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE
Normale
diensten

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof

Antonius

Martinus

Eucharistieviering of woord- en
communiedienst

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Ochtendgebed
met communiedienst

09.00 uur
(in stiltecentrum)

De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt sinds 24
oktober gehouden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzende stiltecentrum is dagelijks geopend en voor
iedereen bereikbaar via de hoofdingang van Berckelhof.
U kunt daar een kaarsje opsteken voor Maria, de moeder
Gods. Ook kunt u de ruimte gebruiken voor een gebed.
Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur een
ochtenddienst met aansluitend een communiedienst.
Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendviering in
de zaal van het restaurant. U kunt gewoon aan de tafels
blijven zitten, maar er is wel het verzoek om de stoel
een kwartslag te draaien, zodat de voorganger bij het
uitreiken van de communie voldoende ruimte heeft.
EERSTE VRIJDAGVIERING
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden ter ere van het H.Hart. Daarna is er een ontmoeting
in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of
thee.
FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:

Will Kortie, 91 jr., Gasthuisstraat
Tiny Schoots-Dingen, 90 jr., Breugel
Corrie Mol-Schroote, 87 jr., Gen. Cronjestraat
Riek Habraken-van Helvoort, 88 jr., Gen. Cronjéstraat
Dopen:
Nardos van ‘t Hof
Veertig dagen op weg naar Pasen
Op Aswoensdag, daags na afloop van het Carnavalsfeest, zijn we aan de ‘veertigdagentijd’ begonnen: 40 dagen op weg naar Pasen; 40 dagen die
we ook wel ‘vastenperiode’ noemen; 40 dagen van
bezinning; 40 dagen waarin we, als we dat willen,
kiezen voor solidariteit met de 3e wereld.
Via de vastenactie ‘Samen Verder’ en het
‘Hongerdoek’ vragen we aandacht voor en betrokkenheid bij de problematiek van de ontwikkelingslanden. Niet alleen wordt een beroep gedaan op

onze vrijgevigheid via de geldinzameling, ook willen we met u nadenken over onze verantwoordelijkheid voor de verdeling in onze wereld van goederen en macht, rijkdom en armoede, vrijheid en
onderdrukking en solidariteit met de allerarmsten.
Dit alles doen we dan onder het motto: Behoud
de schepping!
Er wordt wel ooit gezegd dat elke stap die wij in de
wereld zetten eigenlijk een te grote stap is. En dan
bedoelen we daarmee dat we in onze westerse wereld met een relatief kleine groep over zoveel kunnen beschikken, zoveel tot ons nemen, dat er voor
het overige, overgrote deel van de wereld weinig
meer overblijft.
De wereld groeit als we delen! Dat is de zingeving van de Veertigdagentijd. Dat betekent dan
weer dat we ons af mogen vragen of we bereid zijn
onszelf te genezen van overdaad en onze honger
naar steeds meer; grenzen stellen aan ons eigen
genoeg en ervaren wat de kracht is van delen. En
dat delen kan op allerlei manieren. Het is samen
willen nadenken over onze verantwoordelijkheid
voor heel de mensheid, hoe we heel concreet kunnen bijdragen aan de heelheid van de schepping. Natuurlijk doen we veel goeds wanneer we
geld geven en honger stillen, maar daar mag het
niet alleen bij blijven. Vanuit onze christelijke levensvisie moeten we met elkaar in gesprek, open
en vrij durven spreken over wat ons bezighoudt.
We kunnen dat heel concreet maken: aandacht
hebben voor de mens in je directe omgeving natuurlijk, maar óók wantoestanden aan de kaak
durven stellen, openlijk durven getuigen van onze
zorg voor onze naaste verder dan eigen huis en
haard, Amnesty International steunen, kiezen in
deze verkiezingstijd voor een partij met een goed
programma op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, aandacht hebben voor en de discussie aan durven gaan over het milieu wereldwijd. Zo
trekken we verbindingslijnen met de derde wereld
en kunnen we elkaar ontmoeten op het kruispunt
van eerlijke aandacht en solidariteit.
In onze vieringen besteden we in deze vastentijd
aandacht aan het hongerdoek. Elk weekend belichten we een deel en spreken daar een gebed en een
korte bezinning bij uit. In onze parochie zullen we
in het kader van de actie Samen Verder collecteren
voor ontwikkelingsprojecten in Gambia. Met dit alles bereiden we ons voor op Pasen: verrijzenis,
nieuw leven en levenskansen voor iedereen. We
kiezen voor een betere wereld en een leefbare toekomst voor iedereen.
Ik wens u een goede vastenperiode toe!
Paul Peters, pastor
Paasmusical met het kinderkoor de Stratumse
Nootjes
Kom kijken en luisteren naar het verhaal van Pasen!
De kinderen van ‘de Stratumse nootjes’ hebben
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hard geoefend voor de paasmusical ‘Tijd op om te
staan’.
Ze voeren het voor ons op tijdens de viering op
Paaszaterdag, om 19.00 uur in de zaal van woonzorgcentrum Berckelhof (ingang Gen. Cronjéstraat).

Na afloop is er een nieuw hoofdstuk voor de communiemap: ‘geroepen en op weg gaan’.
Het verhaal van Abraham en Sara staat erin, en
ook hoe de leerlingen van Jezus verder gaan na
Pasen.

AGENDA MAART/APRIL PAROCHIECENTRUM TONGELRE
22 maart

Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00 uur zijzaal Antoniuskerk

25 maart

Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00 uur zijzaal Antoniuskerk

28 maart

Gezinsviering Palmpasen 9.30 uur Antoniuskerk

30 maart

Boeteviering 19.00 uur Martinuskerk

31 maart

Doopvoorbereiding 20.00-22.00 uur parochiecentrum Molijnstraat

1 t/m 4 april

Goede Week en Pasen—zie schema

14 april

Parochievergadering 20.00 uur zijzaal Antoniuskerk

Palmpasen

Berckelhof

Antoniuskerk

Martinuskerk

27 maart 19.00 uur

28 maart 9.30 uur

28 maart 11.00 uur
30 maart 19.00 uur

Viering van vergeving
en verzoening
Witte Donderdag

1 april 19.00 uur

Goede Vrijdag

2 april 15.00 uur

2 april 15.00 uur

3 april 21.00 uur

3 april 19.00 uur

4 april 9.30 uur

4 april 11.00 uur

Paaswake

3 april 19.00 uur
Paasmusical

Paaszondag

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
MEERKOLLAAN 3. TEL. 040-211 96 54

Jozua Gemeente Eindhoven
Voorganger: J.J. Swinkels
Telefoon: 040-2816645
E-mail: pastorswinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl
www.jozuagemeenteeindhoven.nl

Alle diensten beginnen om 10.00 uur.

dag

datum

Zondag

21 maart

Ds. Van Sluijs

De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving

Zondag

28 maart

Ds. Wijnberger

Zondag

4 april

Ds. Van Sluijs

Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 uur
in de dependance van ‘t Oude Raadhuis.
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig.
U bent van harte welkom!

Zondag

11 april

Ds. Van Sluijs

Zondag

18 april

Ds. Van Sluijs

Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond.
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze
wijk, onze stad, ons land en andere zaken.
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven
Aanvang: 20.00 uur.
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voorganger

’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

IN DE SCHIJNWERPER

www.ouderaadhuis.dse.nl

NIET VERGETEN!!!!!

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15

Wandelschoenen klaar zetten!!

⌚

Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00—11.30

⌚
Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen: 1x per 2 weken
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen begint
om 14.00 uur.
⌚

Want…… de Avondwandelvierdaagse komt eraan en wel op
17, 18, 19 en 20 mei a.s.
FAMILIE FIETSTOCHT
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Fiets ook mee!

Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.

Op zondag 18 april gaan we weer fietsen!

Allerhande vormen van handwerken voor dames, met
koffie en een gezellig praatje.

We hebben een tocht uitgezet die geschikt is om
met het hele gezin te fietsen.
Onderweg is er voldoende tijd om te rusten en
voor de afwisseling zorgen wij voor gezellige spelletjes. Enkele vrijwilligers staan klaar om u uitleg
te geven en om u van koffie, thee of frisdrank te
voorzien.
Tussen 12.30 en 13.30 uur kunt u starten vanuit
’t Oude Raadhuis.
Inschrijven kost € 1,50 per persoon.



Dinsdagmiddag

Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 13.15 14.45 uur

⌚
Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.

⌚

Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30 uur.
Gezelligheid troef.

⌚
Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en goeie
buurt.

⌚
Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en
…. buurten.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

Veel belangstelling en vooral gezelligheid bij De
liederentafel in ‘t Oude Raadhuis.
KIENEN KIENEN KIENEN


Elke dinsdagavond
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.

Maak kennis met stuivertjes kienen. € 0,50 per
ronde,10 rondes, dus maar €5,00 per maand.

Entree € 1,00

Gezellig met mensen uit de buurt.
Kom, doe gezellig mee!
Woensdag 21 april.


Elke woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.


Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.
Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.45 uur

Wij zien u graag komen.
De kiendames
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BERCKELHOF EEN AANWINST VOOR TONGELRE.
Op de grens tussen de buurt Doornakkers en de
nieuwbouwbuurt Tongelresche Akkers wordt hard
gewerkt aan een nieuwe ‘dorpskern’. Een nieuw
wijkwinkelcentrum nu in aanbouw, het Spilgebouw
de Toeloop, een grote uitbreiding verbonden met
voormalige Woon Zorg Centrum Tongelre en een
nieuwe buurt met 950 woningen, veelal in de
koopsfeer.
De uitbreiding, gekoppeld aan het zorgcentrum, als
onderdeel van de Vitalis Sociale Woonvormen,
voorziet in een grote behoefte in dit deel van de
stad Eindhoven aan seniorenappartementen waar
ook zorg en overige services onder één dak te verkrijgen zijn.

den die verpleeghuiszorg behoeven. Dit deel van
het masterplan zal in juli 2010 klaar zijn.
Luxe wonen in een appartement tot 116 m2, sociaal wonen in appartementen van diverse afmeting
van 52 tot 69 m2, verzorgd wonen intramuraal en
na het realiseren van vier groepswoningen voor PG
bewoners is verpleegd wonen ook mogelijk onder
dat zelfde dak.
Het geheel wordt gerealiseerd in een levende omgeving waarin het stadskarakter maar ook het
groen van het wonen aan de rand van de stad behouden blijft. Eind juli 2010 zal de nieuwbouw en
de verbouwing volledig gereed zijn.
Er zijn nog enkele luxe appartementen te huur in
met afmetingen van 101 t/m 105 m2. Voor de andere appartementen, met zorg of zonder zorg, begint zich een wachtlijst te vormen.
Degenen die informatie of advies willen kunnen dit
via een telefonisch contact (gratis nummer); tel nr.
0800-2456456 verkrijgen.
In de zomer van 2010 zal op feestelijke wijze het
gereedkomen van deze ‘metamorfose’ worden gevierd met ook een open dag voor de wijk.
Berckelhof:
De naam Berckelhof is gevonden in de geschiedenis van Tongelre. De eerste Heer van Tongelre was
in de 16 de eeuw: Rainier van Berckel.
De naam van het vernieuwde complex is dus geworden Berckelhof.
Hiermee is de naam W.Z.C. Tongelre en ook de
naam De Molijn verdwenen.

DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING
Wie komt ons enthousiast team van comité Eindhoven van de Nederlandse Hartstichting versterken
bij het organiseren van de collecte?

Foto: kerkrestaurant Berckelhof
Het 23 jaar oude Woon Zorg Centrum Tongelre,
gebouwd in de tachtiger jaren en uitgebreid in de
jaren negentig is onder invloed van deze forse uitbreiding ook zelf een metamorfose aan het ondergaan.
Het aantal senioren is van 120 gaan toenemen tot
ongeveer 300. De 121 nieuwe appartementen zijn
bijna allemaal bewoond. Er is nu een diversiteit
aan algemene ruimtes in onder andere de naast
het complex gelegen Jozef en Maria kerk. Deze
kerk is 1 augustus 2008 aangekocht door Vitalis en
na een grondige verbouwing vanaf oktober 2009
tal van services gaan bieden aan de senioren van
het complex en is ook opengesteld voor de senioren uit de wijk.
De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de
realisatie van 4 groepswoningen voor dementeren-

Voor 2011 zoek ik één of twee mensen die in Tongelre de functie van rayonhoofd op zich willen nemen. Dit houdt in grote lijnen in dat zij 5 á 6 wijkhoofden van materiaal voor de collecte zullen voorzien, de administratieve afwikkeling er van verzorgen, lid zijn van het comité en 3 á 4 vergaderingen
per jaar bijwonen. De collecte is altijd in april. Alles
bij elkaar kost het ongeveer 10 uur in de maanden
maart/april.
ikzelf ben al 28 jaar met veel plezier vrijwilliger
van de Hartstichting. Gezien mijn leeftijd (80) echter en een verhuizing naar een flat in de toekomst,
zoek ik nu enkele opvolgers. Voor meer informatie
kunt u mij bellen:tel. 243 25 25 of mailen:
ine.fast@simpc.nl.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Ine Fast
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want je mag meteen meedoen. Maar dan moet je
wel je neus laten zien bij ons op de blokhut!
Vuurtje stoken, Hollandse leeuwen, broodje bakken, kabelbaan, GPS-tochten; probeer het zelf!
Ben je een jongen tussen de 5 en 18 jaar, hou je
van leuke dingen doen, ben je graag buiten in het
bos, op het water of op het veld, kom dan eens bij
ons kijken! Ook als je geïnteresseerd bent in het
begeleiden op zaterdagmiddagen, dan is dit een
mooie mogelijkheid om kennis te maken.

Graaf Folke Bernadotte
Groep II Eindhoven
Open dag scouting Graaf Folke Bernadotte,
Groep II Eindhoven

Scouting wordt al 100 jaar in Nederland gespeeld!
Kom ook eens kijken wat dat is:
beleef zaterdag 27 maart scouting! Dan heeft
scouting Graaf Folke Bernadotte een open dag.
Van 12:00 uur tot 16:00 uur kun je vele gezichten
van het spel van scouting zien en uitproberen,

Nog even de feiten:
Wat: Open dag scouting GFB
Wanneer: zaterdag 27 maart
Hoe laat: vrije inloop van 12:00 tot 16:00 uur
Voor wie: jongens tussen 5 en 18 jaar
Waar: van Oldebarneveltlaan (naast de ingang
van de rioolwaterzuivering)
Meer informatie: www.gfb2.nl
Tot dan!
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Groendomein Wasven
De Grote Schoonmaak: vroeger hoorde dit bij de
lente. Bij het Wasven houden we deze traditie in
ere: zo kunt u op 20 maart tijdens NL DOET helpen
om de boerderij en het terras lenteklaar te maken.
Op 10 april maken we het groen schoon met de
Pricknickactie: buiten werken en daarna eten. Een
combi van actief en gezellig die typerend is voor
het Wasven!
Kinderfeestjes bij de Bakkerij
Als kind heeft u er misschien van gedroomd en
kinderen van nu vinden het ook geweldig: bij de
bakker in de keuken kijken! Vanaf april kan dat bij
de bakker van Tussen de Molens. Op woensdagen zaterdagmiddag is de bakkerij beschikbaar voor
kinderfeestjes maar ook voor andere doeleinden.
Ze mogen niet alleen kijken: ze mogen ook zelf
bakken! Meer informatie kunt u krijgen door een
berichtje te sturen aan boerderij@wasven.nl
Open Dag: Proef het Voorjaar!
Op 20 maart vindt de landelijke NL DOET-dag
plaats. Tijdens deze dag doen zoveel mogelijk
mensen in heel Nederland vrijwilligerswerk. Vrienden, sportteams, klas- of buurtgenoten: iedereen
die samen met anderen iets in zijn omgeving wil
doen, kan meedoen.
Bij het Groendomein Wasven maken we er een
open dag van met een groot aantal activiteiten
met als titel ‘Proef het Voorjaar!’.
We beginnen ’s ochtends om 9.00 uur en gaan dan
aan de slag tot 12.30 uur. U kunt dan meeklussen
en opruimen met de Grote Voorjaars Schoonmaak.
Het Groendomein gaat mee met zijn tijd en doet
dus een ‘Bling Bling’: een grote schoonmaak van
de Wasvenboerderij (bovenverdieping en ramen
wassen). En met het mooie weer in het vooruitzicht gaan we aan de slag met ‘Terrasje anders’:
terrasmeubelen oliën met lijnzaadolie van de Collse molen en het terras klaarzetten voor de lente.
Ook gaan mensen aan de slag met werkzaamheden in het groen om het voorjaar alle ruimte te
geven. Hierna gaan we een broodje eten met een
heerlijke kop soep.
’s Middags zal om 14:00 uur de boomvlonder onder de plataan feestelijk worden geopend door de
muziekband van medewerkers van Lunet Zorg.
Om 15:00 uur heeft het Wasven een primeur: het
eerste fust Lentebok van Gulpener wordt als aftrap
in Nederland bij ons geopend! Iedereen krijgt de
kans hiervan te proeven en kan er van de brouwers zelf een uitleg bij te krijgen.
Gedurende deze middag (tussen 14:00 en 16:00
uur) vinden er verschillende demo’s plaats van alle
workshops die in en rondom de boerderij in het
voorjaar gaan plaatsvinden.

Al met al een leuke en afwisselende dag waar u
van harte welkom bent. Voor het ochtendprogramma kunt u zich opgeven via www.nldoet.nl of
rechtstreeks bij boerderijmeester@wasven.nl (dit
ivm de catering!).
Natuurthema-avond Met kikkers op pad en de
kamsalamander voorop!
Het is zover, de lente staat voor de deur. Op vrijdag 26 maart gaat het thema over kikkers, padden
en de kamsalamander. Leven deze diertjes wel in
het Groendomein? En waar nog meer in Tongelre?
Samen met het NEXT TEAM gaan we naar ze op
zoek.

Wil je ook alles weten over deze interessante
beestjes? Wil je mee op zoek? Kom dan naar de
schop van de boerderij. Trek wel laarzen en een
dikke jas aan en breng eventueel een zaklamp
mee. De avond is in de Schop van de Wasvenboerderij en begint om 19:00 uur en eindigt om ongeveer 21:00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro en
iedereen tussen de 6 en 12 jaar is van harte welkom!
Thema-avond Gasterij: Numi thee
Vanaf dit jaar organiseert Gasterij In ’t Ven maandelijks een bourgondische en biologische avond
over een thema. Voor een bedrag van rond de 10
euro kunt u kennismaken met speciale ingrediënten: de combinatie van spijs & drank staat centraal.
In maart is het thema ‘Thee’. Bij de Gasterij kiezen
we voor de biologische Numi thee. Biologisch is
ook belangrijk bij thee: theebladeren worden namelijk niet gewassen. Als er pesticiden of chemicaliën worden gebruikt, komen die dus rechtstreeks
in het kopje thee terecht. Numi thee is gecontroleerd biologisch en gegarandeerd pesticidenvrij.
Tijdens de thema-avond van 24 maart kunt u kennismaken met deze speciale thee. U krijgt een demonstratie met uitleg en een ‘small high tea’ dus
thee met lekkere hapjes. De avond begint om
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19:00 uur en de kosten bedragen 7,50 euro per
persoon. Inschrijven is niet nodig!
Feestdagen bij het Wasven: Pasen
U bent het inmiddels al gewend: rond de feestdagen organiseert het Wasven leuke activiteiten voor
jong en oud. Ook met Pasen kunt u een combinatie
van activiteiten en eten verwachten.
Op eerste en tweede paasdag (4 en 5 april) verzorgt Gasterij in ’t Ven een open lucht Paasontbijt.
Op het terras met een gezellige, Bourgondische
sfeer kunt u genieten van een zéér uitgebreid ontbijtbuffet met vele soorten brood en vleeswaren,
verschillende soorten kaas en natuurlijk met Paasbrood en eieren! De sfeer wordt opgeluisterd met
live muziek.
Het ontbijt is van 10:00 tot 13:00 uur. De kosten
van het ontbijt bedragen € 14,50 voor een volwassene en € 5,00 voor kinderen tot 12 jaar. Reserveren kan bij de Gasterij via 040 7870707 of per mail
op gasterij@wasven.nl. Bij slecht weer gaan we
gewoon naar binnen!
Op eerste paasdag (zondag 4 april) organiseert het
NXT Generation team van Stichting Groendomein
Wasven allerlei leuke activiteiten voor kinderen tot
12 jaar. We organiseren vijf verschillende activiteiten die natuurlijk met Pasen te maken hebben en
die binnen (Bakkerij) en buiten plaatsvinden.
De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per
kind. De kinderen zijn welkom vanaf 11.00 uur tot
14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Natuurlijk Tongelre: De natuur in de lente
Natuurlijk Tongelre is de serie thema-avonden van
Groendomein Wasven over natuur en cultuur. De
lente komt er aan en dus zijn er weer nieuwe kansen voor de natuur. Op 14 april laat natuurfotograaf Jan Bos zien wat voor moois er allemaal te
zien is in de ontluikende natuur. Zijn lezing is een
combinatie van interessante weetjes en prachtige
foto’s. Het belooft dus weer een interessante
avond te worden. De lezing is van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur in de Wasvenboerderij. De entree
bedraagt € 3,00 en dit is inclusief een kop koffie of
thee.
Proeverij bij de Gasterij: Oesters, Ik lust ze
rauw!
Woensdagavond 24 februari werden we in Gasterij
in ’t Ven verwacht voor de oesterproeverij. Wil van
Merkensteijn van Schmidt Zeevis liet ongeveer 30
geïnteresseerden kennismaken met de verschillende soorten oesters. Voordat we daadwerkelijk zelf
aan de slag gingen, kregen we een korte presentatie in de multimediaruimte met uitleg over de oestergebieden in Frankrijk. Dan zie je pas hoe arbeidsintensief de teelt van oesters is. Het loskloppen (met een flink stuk hout!) van de oesters die
aan de matten vastgroeien is echt zwaar werk. En
dan moet je ook nog op tijd weg zijn als de vloed
weer opkomt, want dan komt de zee meters hoog
te staan.

Het is natuurlijk leuk om het Paasontbijt en de kinderactiviteiten te combineren, maar ook kinderen
die niet bij het ontbijt zijn, zijn van harte welkom
om met de activiteiten mee te doen. NB: de kinderactiviteiten worden alleen op eerste paasdag
georganiseerd!
Pricknickactie
Het is weer zover: de jaarlijkse pricknickactie staat
voor de deur! Op zaterdag 10 april gaan we met
z’n allen zwerfafval in het Groendomein opruimen.
Helaas wordt er nog steeds afval neergegooid (of
komt het aanwaaien) en dat ziet er natuurlijk niet
uit! Dat is de reden waarom we met een groep
vrijwilligers en natuurliefhebbers het hele gebied
gaan opruimen. En daarbij combineren we hard
werken met gezelligheid: als het prikken er op zit
krijgen we een heerlijke koffietafel die met goed
weer buiten wordt geserveerd: een echte picknick
dus!
Op zaterdag 10 april beginnen we om 09:30 uur
bij de Schop van de Wasvenboerderij.
Vindt u het leuk om mee te helpen? Meldt u dan
aan (ivm de catering) op natuurwerkgroep@wasven.nl of bij Kees van Grevenbroek via
06-11178637.

Inmiddels waren de tafels in de gasterij gedekt
voor de proeverij en mochten we onder het genot
van een glaasje champagne de eerste oester openen. Dat was een klein soort oester met de naam
Papillon (vlinder). Met een speciaal oestermes kun
je de oester op een bepaalde plek open wrikken en
losmaken van de schelp. Het doekje dat we erbij
kregen was hard nodig om je handen te beschermen en af te poetsen, want nog niet iedereen had
direct de handigheid te pakken. Na het openen kon
het opslurpen van de oester beginnen. Voor sommigen een ware overwinning, voor anderen een
bekende handeling. De zilte smaak van de oester
en het zeewater zijn hoe dan ook een aparte ervaring. Als garnering kon gekozen worden voor
Schotse whisky, die er dan als parfum over gesprayd werd. Dit was volgens sommige aanwezigen de ultieme smaakbeleving.
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Nadat we gezellig kletsend de laatste oesters met
het heerlijke oesterwater (champagne) weg spoelden, kregen we een getuigschrift waarop staat dat
we de rauwe oesters hebben geproefd. Is weer
eens wat anders om op je cv te zetten: ik lust ze
rauw!
Thema-avond Gasterij: kaas en wijn
Er is maar één manier om wijn goed te leren waarderen en dat is door het te drinken. Op de themaavond van 14 april gaan we dat doen en we combineren de wijn met kaas. De wijnoogst van Domaine de Marotte zal worden gekoppeld aan de kazen
van Anja’s Kaeshuijs uit Eindhoven. Zo kunt u de
Luc Blanc of de Viognier combineren met een bijpassende kaas of een andere delicatesse.
De achtergrond van de wijnen van Domaine de
Marotte wordt toegelicht: zij vertellen u graag hoe
de druiven op een natuurlijke manier worden geteeld en waarom ze met de hand plukken.
U bent van harte welkom op 14 april van 19:00 tot
22:00 uur bij Gasterij in ’t Ven. Aanmelden kan via
camarotte@xs4all.nl of telefonisch op 040-212
2937.

ook welke dag de koudste of de warmste was.
Of de koudste maand in Eindhoven. Deze metingen
kan hij weer vergelijken met andere metingen elders in het land. Toen het even droog was zijn we
op verschillende plaatsen gaan meten hoeveel graden Celsius het buiten was . In het veld was het 2
graden kouder dan bij de boerderij tegen de muur
daar was het 7 graden 0C. Als afsluiting werd door
de kinderen een windwijzer in elkaar getimmerd
die ze thuis in de tuin kunnen zetten. Nu kunnen
ze elke dag kijken waar de wind vandaan komt.

Natuurthema-avond 26 februari

WAT EEN WEER WEER
Slecht weer, dat was het wel op deze avond. Het
paste goed bij het thema.
Er wordt nergens zoveel over gesproken als over
het weer. Iedereen zegt er elke dag wel iets over.
Dat het regent of wat een lekker zonnetje er vandaag schijnt. Of het is koud. Noem maar op. Op de
filmhooizolder vertelde Maria van Orden heel veel
weerweetjes met mooie foto's van onweer, wolken,
storm of sneeuw. Er was ook een weerman, Jan
Spruijt.
Hij heeft een echt weerstation in de binnenstad
van Eindhoven. Al die gegevens die hij meet, verzamelt hij en uiteindelijk weet hij precies hoeveel
regen er is gevallen in een maand of jaar. Hij weet

Daarna, OOST WEST................. allemaal weer
naar huis

Wil je het weerstation bekijken? Ga naar
www.janspruijt.nl

Overzicht activiteiten en data
Expositie fotografie Thea Prummel

Vanaf 6 maart

Open Dag: Proef het voorjaar!

20 maart

Proeverij: Numi thee

24 maart

Natuurthema-avond: met kikkers op pad

26 maart

Pasen: ontbijt en kinderactiviteiten

4 april

Pasen: ontbijt

5april

Pricknickactie

10 april

Natuurlijk Tongelre: De natuur in de lente

14 april

Proeverij: kaas en wijn

14 april

Hemelvaart:trap & hap

13 mei
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TONGELRE ONTMOET KUNST & CULTUUR
In het nieuwe Eindhovense cultuurbeleid,
Cultuur Totaal, is een van de beleidslijnen dat
culturele instellingen ook buurtgerichte activiteiten ontwikkelen. Om te bekijken op welke manier bewonersorganisaties en culturele
instellingen in Tongelre samen kunnen werken, organiseerde gemeente Eindhoven op
dinsdag 23 februari een bijeenkomst in De
Toeloop.
Kennismaken
Het hoofddoel van de ochtend was kennismaken
met elkaar en bekijken op welke wijze er gebruikgemaakt kan worden van elkaars kennis en ervaring. Met een korte introductie van de verschillende organisaties en instellingen werd de ochtend
geopend. Vervolgens werd er dieper op elkaars behoefte ingegaan tijdens twee kennismakingsrondes. Met een lunch, waar nog wat nagepraat kon
worden, werd de bijeenkomst afgesloten. Maar
liefst 23 organisaties die betrokken zijn bij kunst
en cultuur in Tongelre waren aanwezig in De Toeloop. Van het Van Abbemuseum tot de plaatselijke
harmonie, de opkomst was zeer divers.
Behoefte aan betrokkenheid
Alle aanwezige instellingen en organisaties gaven
bij hun introductie ook hun behoeften en vragen
aan. Meer informatie over wat er leeft in de buurt
en meer samenwerking bleken hierbij de sleutelwoorden. Het Van Abbemuseum bijvoorbeeld, wil
zich meer richten op mensen die in hun dagelijkse
leven niet zo snel in aanraking komen met kunst.
Willem Jan Renders van het Van Abbemuseum:
“We willen ontdekken hoe we mensen die we nu
niet bereiken enthousiast kunnen maken voor
kunst. Ik hoop vandaag de vraag vanuit de buurt
te horen. Wat houdt mensen bezig en wat willen ze
zien van kunst en cultuur? Zijn er initiatieven waar
wij als museum iets mee kunnen?” Ook bij het
Centrum voor de Kunsten Eindhoven is er behoefte
aan meer inzicht: “We werken al samen met de
buurt, zo doen we veel met kinderen en naschoolse activiteiten. Maar voldoet dat aanbod nog aan
de vraag en kunnen we niet meer gaan doen in de
buurt?”, aldus Dinie van Rossum.
Concreet
De diversiteit van de aanwezige instellingen en organisaties leverde mooie gesprekken op. De sfeer
was erg open en al snel werden de onderwerpen
vrij concreet. Tijdens de kennismakingsronde
kwam bijvoorbeeld de vraag of het Stadshobbycentrum openstaat voor het helpen met decors
voor Momo Theater. Ook werd er voorzichtig gepeild of tentoonstellingen van de Fotoclub ’t Karregat niet een keer een plekje kunnen krijgen in het
Van Abbemuseum. Hoe pril de ideeën nog waren,
er werd serieus naar elkaar geluisterd en er werden vervolgafspraken gemaakt.

Communicatie
Een ander onderwerp van gesprek was de communicatie tussen de verschillende instellingen en organisaties. Veel mensen weten van elkaar niet
goed waar ze mee bezig zijn, terwijl een ochtend
als deze laat zien dat je veel aan elkaar kunt hebben. Om de onderlinge communicatie nog meer te
verbeteren werd er door Michel Driessen, projectmanager voor integrale wijkvernieuwing Doornakkers al snel het idee geopperd om een rondreizende culturele expositie te maken door de verschillende buurten om zo te laten zien waar iedereen
mee bezig is. Een idee waar meteen zo enthousiast
op werd gereageerd dat er een lijst is gemaakt van
mensen die daar actief in mee willen denken.

Van Abbemuseum: zomeropstelling van de eigen
collectie
Goede uitkomsten
Voor Willem Jan Renders van het Van Abbemuseum levert de ochtend op wat hij gehoopt had: “Ik
heb nu al veel gehoord uit de buurt. Er is blijkbaar
ook behoefte om het museum te gebruiken voor
projecten uit de buurt. Dat helpt ons ook om een
andere doelgroep aan te spreken, dus we staan
daar zeker voor open.” Ook de regiegroep Doornakkers is enthousiast. De regiegroep ondersteunt
initiatieven van bewoners uit de buurt met een financiële bijdrage. Voorzitter Ben van der Molen:
“Het was een zinvolle ochtend, waar we ons als
regiegroep onder de aandacht hebben weten te
brengen. Er zijn veel goede ideeën voorbij gekomen. Zo vind ik het initiatief van galerie De Overslag om een tentoonstelling te maken over favoriete objecten in huis, erg goed. Daar gaan we dieper
induiken.” Marloes Geutjes en Monique Habermehl
van Kunstuitleen Krabbedans hebben, om de interesse te vergroten voor de kunstlessen die ze geven in De Toeloop, contact gezocht met vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap en 55 Plus
Educatief. Marloes Geutjes: “Op dit moment is het
‘Kunstlokaal’ voor kinderen, maar we zijn ook geïnteresseerd in andere doelgroepen zoals allochtonen
en ouderen. En wie weten er nu beter hoe je die
het beste aan kunt spreken, dan de mensen zelf?”
Monique vult aan: “Deze ochtend helpt enorm om
contacten te leggen. De goede opkomst helpt daar
wel bij. Er waren veel organisaties en instellingen
en het was vooral een diverse groep. Hier kunnen
mooie dingen uitkomen!
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Aanwezige instellingen en organisaties:
55 Plus Educatief
Bakske Doen
Bewonersgroep Merckthoef
Bewonersgroep Wolvendijk
Bibliotheek Eindhoven
Buurtinfowinkel Doornakkers
Buurtkracht
Buurtplatform Doornakkers
Centrum voor de Kunsten Eindhoven
De Buurtkamer
Doornakkers TV
Fotoclub ‘t Karregat
Gemeente Eindhoven
Groendomein Wasven
Harmonie De Eendracht
Krabbedans
Mamo Theater
Regiegroep Doornakkers
Stadshobbycentrum Eindhoven
Stadvis Creative Concepts
Stichting Presentatieruimte de Overslag
Van Abbemuseum
Wijkcentrum ’T Oude Raadhuis
Woonbedrijf

Games in de bieb!
Sedert een paar maanden kunnen de kinderen (en
als de ouders het willen) gamen in de bieb.
Met spelletjes voor 1 of 2 personen, zoals LEGO
Batman, LEGO Indiana Jones, WII Sports en nog
veel meer. Wij medewerkers zijn druk bezig om
onze skills te verbeteren . Misschien komt er dan
ooit nog een wedstrijd tussen de kinderen en ons,
de medewerkers. En ja, we vinden het heel normaal dat we dan zullen verliezen (hopen we niet
natuurlijk).
Onze liefde voor ……
Dit kan natuurlijk voor een boek maar voor mij
geldt dat voor een schrijver: Ammaniti.

GEBABBEL UIT
DE BIBLIOTHEEK
Rare weken achter de rug. Verkiezingen en dan
ook al weer nieuwe verkiezingen. Blijven we in het
Karregat of niet? Op het moment dat dit uitkomt,
zullen we weten wat er gaat gebeuren volgens de
gemeente.
Ben door toeval, toen iemand zijn naam noemde,
een boek van hem gaan lezen en al snel wilde ik
alles van hem lezen wat ik in handen kon krijgen.
Ben zelfs naar een ‘Meet and Greet’ met hem bij
van Piere geweest. Hij zag er gelukkig uit zoals ik
verwachtte. Als je over het leven in Italië schrijft
bij de onderlaag van de samenleving, verwacht ik
dus ook niet een man te zien in een modern pak.
Nee hij zag er heel gewoontjes uit. En het interview dat hij gaf, gaf ook de beleving met die mensen weer.
Ik kan natuurlijk ook schrijven over mijn schrijvers
die spannende boeken schrijven waar ik iets mee
heb. Denk aan Deaver, Kellerman, Margolin. Kan
het natuurlijk ook hebben over boeken die echt
iets zijn voor vrouwen. Denk aan de schrijvers
Lynch, Clayton en er zijn er natuurlijk veel meer.
Volgende keer als ik iets schrijf, hoop ik, dat één
van mijn collega’s het stokje overneemt en vertelt
over een schrijver of over voor hen belangrijke
boeken.
Activiteiten
Bibliotheek Eindhoven heeft natuurlijk veel activiteiten. Hou dus de site in de gaten of schrijf
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je in voor de nieuwsbrief. Vergeet ook niet dat je
je boeken via die site gratis kunt verlengen (mijn
bibliotheek).

Lezing door Prof. dr. Donald Loose over:

Maart 2010
21 Gooise Kinderen, de musical
21 Schrijvers in het Licht: Adriaan van Dis
28 Bram Vermeulen
30 Workshop ‘Maken van een eigen site of weblog

in de Begijnenhofgesprekken op zondag 18 april
van: 10:30 tot 12:30 uur in 'De Herberg' op het
terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5631 KB
Eindhoven.
'De Herberg' is het gemeenschapshuis van Eckartdal en is voor iedereen toegankelijk.

'Over religie in het publieke domein'

Vestiging Herzenbroeken
www.begijnenhofgesprekken.nl

ZEILKAMP VOOR JONGEREN VANAF 14 JAAR.

Ons team
Els, Hanneke, Petra, Aniel en Ria staan altijd klaar
voor het innemen/uitlenen van materialen en hetgeven van informatie.

Jongerengroep Antonius organiseert al 28 jaar zeilkampen voor jongens vanaf 14 jaar.
Deze zeilkampen vinden ieder jaar met Hemelvaart
plaats op het Holtus-eiland in de Loosdrechtse
Plassen van woensdagavond tot zondagavond. In
2010 dus van woensdag 12 tot en met zondag
16 mei.

Leeshoek
Onder het genot van een kopje koffie is er gelegenheid rustig de krant of een tijdschrift uit de uitgebreide collectie te lezen in onze gezellige leeshoek.
Voorlezen
Iedere 1e woensdag van de maand. Het voorlezen
begint om 14:30 uur.
Na het voorlezen ontvangen de kinderen een leuke
verrassing.

BEGIJNENHOFGESPREKKEN
Deze bijeenkomsten bedoelen een platform te zijn
voor gesprekken over levensbeschouwelijke
vragen vanuit een christelijke achtergrond. Iedere
belangstellende is welkom.
De bijeenkomsten worden gehouden op de aangegeven zondagen, van 10:30 tot 12:30 uur.
Na een inleiding van een uur volgt een kwartier
pauze met koffie of thee.
Daarna kunnen de bezoekers met de inleider over
het behandelde thema in gesprek gaan.
De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten.

Naast zeilen is er ook nog de mogelijkheid om te
kanoën, te roeien, een balletje te trappen, en natuurlijk te zwemmen en te vissen, je bent vrij om
te doen wat je wilt.
‘s Avonds is er altijd een gezellig kampvuur, en
wordt er regelmatig een kaart- of bordspel gespeeld. Voor de noodzakelijke nachtrust beschikt
het eiland over een ruime woonboot met bedden.
De kosten voor dit zeilkamp bedragen 60 euro per
persoon.
Voor meer informatie kunt u bellen met Wim
Batenburg, een van de leiders van de Jongerengroep, 040-2456371.
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Het aantal uitgiftepunten in Eindhoven is nu 13, en
volgens de laatste berichten waren er 133 gebruikers.

GREENWHEELS
Als alles goed gaat is er begin maart een start gemaakt met het maken van een parkeerplaats voor
een GreenWheels-auto in onze wijk. Er stond al
zo’n auto op de Tramstraat (bij nummer 14), maar
blijkbaar zijn er genoeg klanten in Doornakkers
voor een auto in onze eigen wijk. Op de Kalverstraat (vlakbij de kruising met de Tongelresestraat) staat sinds kort een bord en een kenmerkende auto! Een knalrode Peugeot met groen logo.

Als er in ’n deel van de wijk minstens 10 mensen
gebruik willen maken van GreenWheels kan er een
auto in de buurt worden geplaatst. Zolang het
geen betaald parkeren gebied is, kan het snel geregeld worden.
www.greenwheels.n / tel 088 - 2.100.100

Babysithoek
J ongens en meisjes, geef je bij de reda ctie op a ls
babysitter en wij plaa tsen je naa m in dez e rubriek!

Se ba st iaa n va n R o o n (1 99 2 ), K r o m me nb e e md 3 4.
Te l e f o on : 2 4 4 4 5 19 . Op z o ek n aar e en betr ouw b are
oppas? Da n be n i k de ge ne n aar w i e u op z o ek b ent!
Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz
Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij
kunt u goed vertrouwen.

Een Tongerick is een Tongerese limerick.

Wat is de kracht van GreenWheels:
̵
Als je lid bent kun je ‘even’ een auto huren,
in Eindhoven of in heel Nederland.
̵
Reserveren doe je via bellen, op zo’n 80 NSstations of via internet
̵
Je auto staat klaar op de afgesproken plek.
̵
Je deelt je auto met anderen en daardoor
verbeter je de leefbaarheid van je eigen
woonomgeving.
̵
Je betaalt alleen als je de auto nodig hebt.
̵
De gebruikte auto (Peugeot 107) is op dit
moment de milieuvriendelijkste auto met
benzinemotor.

Op de Haagdijk liep un knijn,
die moest daor bij de groenteman zijn.
Da kwam, die rammelaar ha gin tande,
da legt het knagen van wortels wel aon bande.
Maor as ge wilt, snije ze daor de wortels, as moes
zo fijn.
Nelis.
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Deze maand werk ik alweer bijna 3 maanden met
veel plezier op PeuterPlaza (PP) ‘t Hofke. Het ging
in het begin erg hard; dinsdags had ik mijn sollicitatiegesprek, donderdagavond mijn 1e vergadering
met mijn nieuwe team en de week daarop stond ik
woensdag al een groep te draaien. Veel tijd om na
te denken had ik niet ,dus heb ik me er, samen
met Kifayet, maar helemaal ingestort.

Alles was nog nieuw voor me: de locatie, de kinderen, de ouders, de manier van werken, de methode..... De kinderen waren erg nieuwsgierig naar
hun nieuwe juf en kletsten en vroegen me al snel
de oren van de kop. Met hun ouders was het even
wederzijds aftasten en de kat uit de boom kijken,
maar al snel leek het alsof ik al jaren meedraaide.
Toen kwam de 1e cursusdag voor Startblokken.
Voor mij een grote vuurdoop, want was Startblokken op een peuterspeelzaal wel zoveel beter dan
op de opvang zoals ik had gedacht ?! Gelukkig gaf
deze cursusdag me gelijk en betrapte ik mezelf
erop dat ik vol enthousiasme tegen familie en
vrienden vertelde hoe je op een leuke, intense,

vrolijke en voor de peuters zeer onbewuste manier
doel- en leergericht bezig kon zijn.
En daar begonnen we dus met zijn allen aan het
thema 'Kapper' op een Startblokkenmanier! Kifayet, Mary-Lou en ik bereidden het voor, voor zover
we het al geleerd hadden op de cursus, en bespraken dit met de andere juffen Rina en Monique en
vrijwilligsters Karin, Ellen en Sylvia. Spulletjes voor
de hoeken werden verzameld en bij elkaar gezocht, kappers werden aan- en besproken, knutselwerkjes en liedjes van internet geplukt en met
een spetterend voorleesontbijt, waarbij we echte
kappers als voorleesgast hadden, gingen we van
start.

De kinderen genoten van de modelkoppen en
creëerden de meest fantastische kapsels. In de
poppenhoek werden de haren flink 'geverfd' nadat
de klanten een mooie kleur hadden uitgezocht op
de geweldige harenkaart. De shampooflessen in de
winkel deden af en toe dienst als iets anders dan
waar wij ze voor bedacht hadden ,maar ook hiervoor hadden wij iets voor geleerd op de cursus,
dus ook dat kwam meestal goed. De zaal hing al
snel vol met de meest uiteenlopende knutselwerk-

jes en we merkten aan de kinderen dat de woorden en begrippen ook al wat bleven hangen.
Langzaamaan ging 'kapper' over in thema
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'Carnaval' en hiermee werd ons eerste startblokkenthema op een feestelijke manier afgesloten.
Ondertussen zijn we alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor ons nieuwe thema ' Boerderij' en door het maar vaak te doen en ons steeds
bewust te blijven van wat, maar vooral waarom we
het doen, krijgen we Startblokken steeds beter in
onze vingers. We hebben nog een hoop cursusdagen te gaan maar samen met Kifayet en Mary-Lou,
hebben we er zin in en we weten zeker dat we onze peuters een goedgevulde, vrolijke en mooie tas
vol met goede ontwikkelingen en het begin van
een grote kennis mee naar school kunnen geven.
En ik zelf ?! Ik voel me na deze intensieve maanden waarin ik veel mensen heb leren kennen, veel
heb geleerd, maar ook veel heb moeten los laten
van wat ik kende na 10 jaar kinderopvang, sterk
en vol goed vertrouwen. Ik zit op mijn plek bij de
Peuterplaza en kan bijna niet wachten om na een
jaar cursus en doen in de praktijk terug te kijken
op vast een erg succesvol jaar !!

PeuterPlaza ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641 HB Eindhoven
Tel. (040)2813659
Groetjes,
Maja

Bind een nylonkous of panty rond de opening van de stofzuigerslang en zuig een verloren voorwerp onder de kast
vandaan. Met deze werkwijze kunt u ook een contactlens
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CARNAVAL IN GROEP 5 VAN
BASISSCHOOL DE BOOG

Zoë, Lisse en Kyra waren samen met Wouter, Roy,
Maayke, Nienke, Geertje en Madelon door naar de
finale. En het liedje 'shine' van Koen, Gerrit en
Joey had de wisselbeker gewonnen.

Door Jill en Jessica
De voorrondes
In de jury zaten Malick, Angel, Daniël en RosaLisa. Het begon met het groepje van Faye, MarieReine en Chanique, met het liedje 'left feet'. Daarna kwam het groepje van Joost, Ömer en Loek,
met het liedje 'Click Clack'.
Daarna kwam het groepje van Roy, Wouter, Geertje, Maayke, Madelon en Nienke met 'Rosanne'. Als
laatste kwam het groepje van Joeri en Teun met
'ik heb een tuintje in mijn hart'.
Van die groepjes hebben Joeri en Teun en het
groepje met Roy, Wouter, Maayke, Nienke, Madelon en Geertje gewonnen en zijn door naar de
playbackshow.
De playbackshow
Er waren heel veel groepjes, van iedere klas deed
telkens een groepje mee. Het was hartstikke leuk.
Na afloop ging de jury, juf Rebecca, juf Janneke en
meneer Nico, in de koffiekamer zitten om te bedenken wie er heeft gewonnen. Toen ze weer naar
beneden kwamen, toen kregen we de uitslagen te
horen. De uitslagen van de groepen 5 en 6 waren:
Joeri en Teun waren afgevallen. En van groep 6
waren Nikki, Annemoon, Zenzy en Sanne ook afgevallen.

De middag
De groepen 5 t/m 8 hebben gehost en gedanst in
de hal. Per klas mochten we op het podium, met
telkens een ander liedje. We hebben buiten gespeeld en tijdens het buitenspelen gingen de juffen
en meesters de spullen van de playbackshow opruimen.
Het was een leuke dag.
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zes/zeven, welgemoed de deur van zijn praktijk
dicht te trekken.

Dokter Schaffer neemt afscheid.
Door Francis en Riet
Het gerucht ging al even door Tongelre. Zou het
echt zo zijn? Gaat dokter Schaffer (1947) zijn
praktijk vaarwel zeggen?
Zou iemand die zo opgaat in zijn werk, het zo te
zien met zoveel plezier doet en zo betrokken is bij
zijn patiënten, zou die echt afscheid van hen kunnen nemen? Voor al zijn patiënten kwam aan die
onzekerheid een einde, toen hij begin februari zijn
vertrek aankondigde.

Vanaf 1 april is dit druk bezette leven voor hem
verleden tijd.
Met dokter Schaffer blikken wij terug op de afgelopen 33 jaren en praten over zijn toekomstplannen.
Als wij op ’n woensdagavond in de Apollovlinderlaan gezellig rond de tafel zitten, voorzien van een
lekker kopje koffie - mevrouw Schaffer zorgt ervoor dat het ons aan niets ontbreekt - hoeven wij
niet veel vragen te stellen. Dokter Schaffer is een
huisarts die zo vol zit van zijn werk, gelukkig is
met deze job die hij nu al 33 jaar lang heeft mogen uitoefenen, dat hij woorden en tijd te kort
komt om dat duidelijk te maken. En dat terwijl hij,
zoals hij vertelt, aanvankelijk nog niet zeker wist
of hij wel huisarts wilde worden.
“Ik was na mijn artsenopleiding nog aan het dubben of ik wel huisarts wilde worden. Zou ik het wel
kunnen? Pas na een goed gesprek hierover met
een goede bekende durfde ik de knoop door te
hakken. Maar het bleef spannend. Ook nadat ik de
praktijk van dokter Raupp had overgenomen.
Huisarts zijn is omgaan met heel veel onzekerheden. De eerste indruk die je op een patiënt maakt
is heel belangrijk. Alleen als je een goede vertrouwensrelatie hebt met je patiënt, kun je iets voor
hem betekenen. Om vertrouwen te scheppen kan
het belangrijk zijn een gesprek te voeren; soms
moet je resoluut zijn.
En dat geloven we direct.
Voor ons zit een zelfverzekerde arts, die in al die
jaren veel kennis, kunde en ervaring heeft opgedaan. Een gemoedelijke arts, die gewoon naast en
tussen zijn patiënten staat, naar hen luistert, met
hen meevoelt, meeleeft en ze na al die jaren ook
ontzettend goed kent.

dokter Schaffer
Het begon 1 april 1977 aan de Pelikaanlaan – dokter Schaffer nam daar toen de praktijk van dokter
G. Raupp over - en eindigt op 31 maart 2010, precies 33 jaar later bij Huisartsencentrum Parklaan,
waar hij sinds mei ’92 samen met dokter Maartens
is gevestigd.
Zijn patiënten kennen hem als een huisarts die ’s
morgens voor dag en dauw zijn auto start, dan
eerst zijn ernstig zieke patiënten bezoekt om te
kijken of hij iets voor hen kan doen, of gewoon
maar even bij hen binnenloopt om te horen hoe de
nacht geweest is. Die vervolgens in zijn praktijk
aan de slag gaat en na de nodige telefoontjes, visites en consulten nog heel rustig alle tijd neemt
voor zijn laatste patiënt, om daarna, rond ’n uur of

“Het is in de loop der jaren alleen maar leuker geworden”, zo vertelt dokter Schaffer. “Door de jaren
heen heb ik veel gezinnen mogen bijstaan tijdens
blijde en droevige gebeurtenissen. Het samen met
patiënt en familie optrekken tijdens zo’n emotionele periode, schept een hechte band. De contacten
die daaruit zijn voortgevloeid, zijn mij zeer dierbaar. Hierdoor ken ik de gezinnen vaak door en
door en dat werkt bijzonder prettig. Nee, ik heb
nooit spijt gehad van mijn keuze om huisarts te
worden. Ik heb dit werk altijd ontzettend graag
gedaan en ben nóóit met tegenzin naar mijn praktijk gegaan.”
Ook al doe je je werk nog zo graag, in ieder beroep zijn er natuurlijk naast de momenten die je
veel nieuwe energie geven, ook moeilijke momenten, waar je tegen opziet. Ook dokter Schaffer
bleef daarvoor niet gespaard.
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“Artsen vergissen zich soms wel eens in het stellen
van de diagnose”, vertelt hij. “Ook mij is dat wel
eens overkomen.
Ik vond het altijd erg moeilijk om daarna een patiënt te moeten vertellen, dat ik een verkeerde diagnose gesteld had. Ja, daar zag ik altijd heel erg
tegen op.
Dat had veel impact, voor de patiënt maar ook
voor mij.
Heel veel voldoening heeft het me altijd gegeven,
als ik iemand met psychosociale problemen zodanig
kon begeleiden dat, na een heel intensief begeleidingstraject, de patiënt weer stralend naar huis
ging en zijn of haar leven weer met veel energie
kon oppakken. Ja, dat deed me goed.
Ook huisartsen in opleiding heb ik altijd met veel
plezier begeleid. Van mei 1993 tot september 2009
heb ik een aantal van hen onder mijn hoede gehad.
Zij brachten vaak nieuwe frisse ideeën mee en
leerden me keer op keer weer kritisch naar mezelf
te kijken.”
In die 33 jaar is er niet alleen in de medische wereld veel veranderd, ook de patiënten zijn mondiger geworden en aan de organisatie van een praktijk worden hele andere eisen gesteld. Hoe is dokter Schaffer daarmee omgegaan?

Ja, wij voelden dat laatste al aankomen. Voor deze
ouderwetse - nee dat is niet het goede woord, deze
dokter is niet ouderwets, laten we het maar een
traditionele arts noemen - voor deze traditionele
arts, die het contact met zijn patiënten koestert,
voor deze arts was dat een verandering waar hij
het soms moeilijk mee had.
Na 33 jaar komt er nu een einde aan dit drukke
sociale leven en wordt er een streep gezet onder
dit mooie levenswerk, want zo kwalificeerde dokter
Schaffer het in een eerder interview.
“Tja, aan alles komt een einde. Ik verlaat mijn
praktijk maar neem de ervaring, levenswijsheid en
mensenkennis die ik in de afgelopen 33 jaar heb
opgedaan mee en voel me daardoor ontzettend
rijk, dit neemt niemand me meer af.
Ik heb mijn werk altijd heel graag gedaan, maar ik
vind ook, dat je moet stoppen als het nog leuk is.
En ik voel dat het goed is om dat nu te doen!
Ik werk fulltime door tot de laatste dag en dan sluit
ik af met een feest en een receptie. Dan is het
goed en mooi geweest. Ja, dan trek ik de deur
dicht.”

“Toen ik in 1977 begon waren psychosociale problemen onbespreekbaar, men schaamde zich daarvoor, voelde zich daarbij soms zelfs schuldig. Nu is
dat gelukkig anders. De laatste jaren speelden in
meer dan de helft van mijn consulten psychosociale
problemen een rol. Deze gaan vaak schuil achter
vage lichamelijke klachten. Het gevolg daarvan is,
dat het “wel even wat praten vergt” om het echte
probleem boven water te krijgen. De oorzaak van
de toename van deze klachten is volgens mij o.a.
de toegenomen verharding in de maatschappij.
De ziektekostenverzekeraars stellen steeds hogere
eisen en ook de organisatie van de praktijk is erg
veranderd.
Begon ik 33 jaar geleden met praktisch geen administratie, op dit moment is deze volledig geautomatiseerd en moet een huisarts tevens een manager
zijn.
Een student geneeskunde die nu afstudeert, heeft
dat managen in zijn pakket meegekregen. Ik heb
dat nooit geleerd en ben daar dan ook geen kei in.
Maar gelukkig beschikte ik altijd over prima assistentes. Jeannette en Pia hebben me de laatste jaren geassisteerd en me op dat gebied veel werk uit
handen genomen.
Tegenwoordig heeft iedere praktijk ook praktijkondersteuners voor diabetes, longziekten, fysiotherapie en psychosociale problemen. Die ondersteuners
komen de gezondheidszorg zeker ten goede, daar
ben ik van overtuigd, maar……….. het gaat ten koste van de directe contacten tussen huisarts en patiënt. Tja, ik zie mijn patiënten minder!”

Dokter Schaffer trekt de deur dicht
En wat op 1 april, als alle drukte voorbij is en het
wordt stil?
“Dan neem ik de tijd om alle emoties en alle rumoer te verwerken totdat er ook in mijn hoofd rust
komt. Als alles op zijn plek is gevallen, dan heb ik
tijd om eindelijk weer eens goede boeken te lezen,
Franse cursussen te volgen, te gaan wielrennen,
mijn schaken te perfectioneren en -last but not
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least- te gaan studeren. In 2010 begin ik in Amsterdam met een studie antropologie. Ik ben altijd
geïnteresseerd geweest in de evolutie van de mens
en vooral de laatste tientallen jaren is hier veel
over bekend geworden. Ik kijk hier erg naar uit.
En natuurlijk gaan we ook reizen. Waarheen? In
ieder geval gaan we weer

Recept van de maand maart door Gasterij in ‘t Ven:
Garnalenkroketten

Ingrediënten: voor 8 stuks:














250 gram gepelde Hollandse garnalen
60 gram boter
150 gram bloem
(cayenne)peper, zout uit de molen
50 gram geraspte kaas
1 ei
0,25 l visfumet
0,12 l room
2 eiwitten losgeklopt met 2 lepels water
paneermeel
citroen
peterselie

Bereiding:
Smelt de boter en voeg de bloem toe tot je
een roux (massa) krijgt. Voeg in kleine hoeveelheden de visfumet toe en roer tot je een
dikke maar nog lopende vloeistof verkrijgt.
Kruiden met flink wat peper en maar een
weinig zout.

Meng de kaas en het hele ei onder het deeg.
Meng goed tot het deeg niet meer aan de
pan kleeft. Neem de pan van het vuur en
roer er de room onder tot hij niet meer te
zien is. Meng de garnalen zachtjes onder het
mengsel.

Giet uit tot een 2 cm dikke laag en laat afkoelen. Zet dan een nacht in de ijskast.

Maak van het mengsel 8 egale kroketjes
zonder oneffenheden. Rol ze dan in eiwit en
vervolgens in paneermeel. Rol ze weer in
eiwit en dan in paneermeel. Laat 1 uur rusten.

Bak de kroketten 2 minuten in hete frituurolie (180 graden Celcius). Laat ze uitlekken
op wat keukenpapier en leg ze op een verwarmd bordje. Garneer met een plukje gefrituurde peterselie en een partje citroen.


kunstwerk uit spreekkamer
eens naar Senegal.
Daar hebben we enkele jaren geleden twee schooltjes financieel ondersteund. We zijn erg benieuwd
hoe het daar nu is. Nu denken de meeste mensen
dat het kunstwerk dat in mijn spreekkamer staat
uit Senegal komt, maar dat is niet zo, dat komt uit
Benin.
Op medisch gebied blijf ik op twee terreinen actief.
Ik blijf publieksarts bij PSV. Dat houdt in dat ik
met een collega-arts bij thuiswedstrijden in het
stadion aanwezig ben voor het geval een toeschouwer medische hulp nodig heeft. En het huisartseninstituut in Maastricht heeft gevraagd of ik
doktoren, die artsen in opleiding gaan begeleiden,
wil coachen.”
Al zijn plannen horende mogen we wel concluderen dat de dokter wel raad zal weten met zijn tijd.
Met het vertrek van dokter Schaffer verdwijnt een
bevlogen, gemoedelijke, altijd rustig luisterende
huisarts uit Tongelre.
Zijn patiënten zullen hem ongetwijfeld heel erg
gaan missen maar ook begrip hebben voor zijn
keuze en hem vol dankbaarheid vele goede fijne
jaren toewensen.
In Huisartsencentrum Parklaan zal het voor hen,
maar ook voor alle medewerkers even wennen
zijn.

Eet smakelijk!
Luus van Diggelen

Voor dokter Schaffer begint een nieuw, boeiend en
leerzaam leven. Wij wensen hem alle goeds toe!
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Hennie Cox, fysiomanueeltherapeut
Bart van Houten, fysiomanueeltherapeut
Janny Gudden, fysiomanueeltherapeut
Frank Delemarre, fysiomanueeltherapeut
Monique Webb, fysiotherapeut

Centrum voor
Fysio- en Manuele Therapie ‘Tongelre’
Ceramlaan 10
5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@orange.nl

Dystrofie
Posttraumatische Dystrofie (PD) is een aandoening die kan leiden tot grote mate van functieverlies en
invaliditeit na een ongeval of operatie aan een ledemaat (arm of been).
Gelukkig geneest het grootste deel van de ongeveer 8000 mensen die deze complicatie jaarlijks krijgt
binnen korte tijd, maar dystrofie kan chronisch worden.
Posttraumatische Dystrofie (PD), ook Südeckse Dystrofie, Sympatische Reflexdystrofie en steeds vaker
Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) genoemd, komt vooral voor bij het Kaukasische ras, ofwel
blanken en in 75% van de gevallen bij vrouwen, meestal tussen de 45 en 60 jaar. Naar schatting hebben
in Nederland zo’n 20.000 mensen een chronische Posttraumatische Dystrofie.
PD ontstaat het meest als complicatie na een breuk of operatie. Het komt ook voor na kneuzingen of
verstuikingen, letsels van pezen/banden/spieren, maar ook na bijvoorbeeld een prik met een injectienaald.
PD zien wij in de praktijk het meest na een pols- of enkelfractuur, vooral als er ook een operatie nodig is
geweest. Ook knellend gips speelt een rol bij het ontstaan van dit beeld. Het vreemde bij PD is dat een
klein letsel ernstige klachten kan geven en zware letsels nauwelijks klachten; er is dus geen verband
tussen de ernst van het letsel en de te verwachten gevolgen.
Wat zijn de klachten? Wat opvalt bij PD is een gezwollen ledemaat over een
groter gebied dan alleen de plek van het letsel. De huid glanst en is vaak paarsblauwig en er bestaat meer pijn dan je zou verwachten bij de soort aandoening.
Het gebied voelt vaak warm aan en de huid zweet meer. Duren de klachten
lang, dan gaan spieren hun kracht verliezen, wordt bot brozer en wordt vooral
de pijnklacht overheersend.
Hierdoor ontstaat steeds meer invaliditeit en daardoor kan PD grote gevolgen
hebben voor je maatschappelijke, sociale en psychische leven.
Wat gaat er mis? In het lichaam zijn twee zenuwstelsels actief, het animale en
het vegetatieve. Het animale zenuwstelsel zorgt grofweg voor alle bewuste bewegingen: het stuurt de spieren aan. Het vegetatieve zenuwstelsel zorgt voor
alle onbewuste basisprocessen: het zorgt voor de bloedsomloop, de spijsvertering, dat je kunt zweten,
dat je nagels groeien, dat je kippenvel krijgt, etc. Om (nog altijd) onbekende reden slaat dit vegetatieve
zenuwstelsel op hol. Na schade aan een weefsel ontstaat altijd een ontstekingsreactie, die nodig is om de
genezing te leiden. Bij PD gaat hier iets fout, waardoor een ontregeld zenuwstelsel ontstaat, wat leidt tot
de genoemde symptomen.
Wat is er aan te doen? Vaak zal de huisarts of specialist de eerste zijn die de aandoening ziet en deze
kan medicatie voorschrijven. De fysiotherapeut is vaak de volgende stap. Hij/zij kan veel uitleg en tips
geven over wat wel en wat niet te doen en hoe het best geoefend/getraind kan worden. Worden de
klachten chronisch, dan wordt het multidisciplinaire team uitgebreid met o.a. een ergotherapeut, pijnspecialist, neuroloog, revalidatiearts, psycholoog en bedrijfsarts.
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Tongelre Toen en nu … is een nieuwe
rubriek, waarin een plek of onderwerp in
Tongelre wordt getoond zoals het vroeger
was en nu is.

Hoe een stadsdeel in 53 jaar tijd kan veranderen illustreren deze foto´s. Voor iedereen toch nog wel herkenbaar, zien we hierboven de splitsing Koudenhovenseweg met ´t Hofke in 1957. Links de boerderij
van busbedrijf Martens en rechts de oude en nieuwe winkels van Saris.
Op de foto hieronder zijn de boerderijen vervangen door moderne appartementen. Alleen het winkelpand
staat er nog, met daarin gevestigd de kapsalon van Thera van der Heijden.

Oplossing Wie Weet Waar februari:
De voordeur van het huis op Loostraat nummer 3.
Vorige maand kwam het goede antwoord van:
Riet Dekkers
Morgenroodstraat 47.
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AKELEI
BOERENDEERN
DAMASTGOED
EMORM
FRONT
GEKNUFFEL
GLASZUIVER
GUMMISLANG
HUURWET
KAASKAMER
KAREEL
KOLENMOKER
KRAMPIG
LIJNRECHT
LOEDER
LOTEN
NEVENS
ONTROEREND
ORANJEAPPEL

PEDAALAS
RASDIER
RELIEFWERK
SNIJOLIE
SPECIALIST
STILLIGGEN
STRIJDVELD
SYNODE
TEELAARDE
TIRADE
TOLLENAAR
TONGFILET
UMLAUT
VOETKRACHT
WALSROL
WEERGA
WELEENS
ZEVER
De overgebleven letters vormen een woord.

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Lichtstad’

en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 april 2010 in het bezit te
zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Ans Verheijen neemt contact met u op om de
prijs te overhandigen.

Hester de Boer
Vuurvlinderstraat 57
De prijs is beschikbaar gesteld door:



FDC Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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