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De eerste maand van het nieuwe jaar is het altijd even wennen. 

We mogen geen 2014, nee, we moeten 2015 schrijven. Maar na 

wat oefenen, gaat dat weer automatisch goed en vergis je je niet 

meer. Zo geeft ieder nieuw jaar nieuwe gewenningen. Soms leg-

gen we ze onszelf op. We denken dan aan de goede voornemens, 

die aan het begin van het nieuwe jaar gemaakt worden. 

Maar er zijn ook veranderingen 

die door hoger hand worden 

opgelegd en soms kunnen die 

voor heel veel beroering 

zorgen. Dat hebben we 

afgelopen maanden ervaren. De 

veranderingen die wij nu hier 

bedoelen werden ingeleid door 

de woorden: 

participatiemaatschappij en een 

nieuwe zorgwet. Al maanden 

gonst het ervan: een nieuwe zorgwet, wat staat ons te wachten, 

hoe zit het met mijn huishoudelijke hulp, wordt er nog voldoende 

zorg geboden. Vooral dat laatste is het hete hangijzer, maar dat 

is ook heel belangrijk, daar draait alles om. Zoals het was kon 

het niet blijven, dat begreep iedereen, het werd te duur en we 

waren ook zeker niet altijd tevreden over de gang van zaken. 

Ingrijpen was dus nodig. 

Bijna tegelijk met het woord participatiemaatschappij vielen ook 

de woorden mantelzorg en buurthulp. Na alle debatten zijn die 

woorden ons heel vertrouwd geworden en hopelijk weten we 

intussen wat ze inhouden. 

Vorige maand, januari 2015, ging de nieuwe zorgwet van start. 

Eindelijk gaan we zien en ervaren hoe het echt wordt. Tot nu toe 

was het steeds koffiedik kijken. En wij zijn altijd heel goed in het 

voor het voetlicht brengen van de ‘minpunten’! Laten we nu 

vooral eens aandacht hebben voor de positieve kanten van de 

wet, want die zijn er natuurlijk ook. En als we dan straks ook de 

kinderziektes gehad hebben, wie weet valt de hele nieuwe 

zorgwet dan bijzonder mee. We hebben dan van de 

verzorgingsstaat een zorgzame samenleving gemaakt. We hopen 

dat het allemaal goed komt. 

 

Voordat u nu verder leest willen wij u nog even attent maken op 

het volgende. U wist dat Carnavalsvereniging de Tongelreepers 

onze werkgroep heeft benoemd tot menneke/vrouwke van het 

jaar 2015. Op pagina 5 leest en ziet u hoe wij op 25 januari door 

deze vereniging in de bloemetjes zijn gezet. 

 

Veel leesplezier. 
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MENNEKES EN VROUWKES 
VAN HET JAAR  
 
 

Carnavalsvereniging de Tongelreepers roept ieder 

jaar een man of vrouw uit tot ‘menneke’of 

‘vrouwke’ van het jaar. Dit jaar is zij van deze re-

gel afgestapt en heeft zij een vereniging gekozen 

die veel betekent voor de bewoners van onze Ton-

gelrese wijk. De 11 werkgroepleden van het wijk-

blad ‘Rond ’t Hofke’ werden op zondag 25 januari 

in het zonnetje gezet in de Merckthoeve, het car-

navalsonderkomen van de Tongelreepers. Eerst 

werden een paar andere Eindhovense carnavals-

verenigingen verwelkomd door vorst Aerarius. Een 

blazersgezelschap zorgde voor vrolijke muziek. 

Een groepje mini dansmariekes maakte een schat-

tig dansje. De stemming zat er inmiddels goed in. 

Toen kwam het moment van het uitreiken van de 

onderscheidingen. Vorst Aerarius nodigde de werk-

groepleden uit om naar voren te komen. In een 

mooie toespraak onderstreepte hij het belang van 

het wijkblad, dat door veel mensen met plezier ge-

lezen wordt. Jaren geleden ging het blad bijna ter 

ziele en toen hebben enkelen van de huidige leden 

het initiatief tot voortzetting van Rond ’t Hofke ge-

nomen. Met het 50-jarig jubileum in 2014 hebben 

ze door middel van diverse feestelijkheden en het 

plaatsen van borden met oude foto’s van Tongelre, 

laten zien dat het wijkblad springlevend is. Vervol-

gens hing prins Librotenisto de onderscheidingen 

bij de leden van het wijkblad om en ieder kreeg 

een mooie bos bloemen.  

Jos Rovers sprak als voorzitter van wijkblad Rond 

’t Hofke een dankwoord uit. Hij zei onder meer dat 

het blad niet kan bestaan zonder bezorgers, adver-

teerders, overige personen die geregeld hun bij-

drage leveren en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.  

Met een glas champagne in onze hand hebben we 

daarna geproost op deze mooie middag. Onder de 

klanken van gezellige carnavalsmuziek gingen di-

verse feestgangers nog in de polonaise; de Sirtaki 

werd gedanst en er werd zelfs gerockt op oude 

succesnummers. 

Een heerlijke middag bij de Tongelreepers in een 

carnavaleske sfeer. 
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Prins Librotenisto en Rond 't Hofke voorzitter Jos Rovers. 
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DORETTE DE HAAS 

Zo opeens belt Maartje aan voor de wisselpen. 

Leuk, ik lees Rond ‘t Hofke altijd en vooral de 

wisselpen heeft mijn aandacht. Nu mag ik dan iets 

over mezelf schrijven. 

Het blijkt dat Maartje in het buurdorp heeft 

gewoond waar ik net voor de zestiger jaren 

geboren ben: ik ben van Hapse oorsprong (Hops 

voor insiders, een plaatsje tussen Cuijk en 

Boxmeer, nu aan de A73 gelegen). Mijn moeder en 

de rest van mijn familie woont daar nog altijd. Ik 

ben het oudste kind uit een gezin van 5, mijn 

ouders hadden een boerderij en mijn 2 broers heb-

ben nog altijd een boerderij. Mijn vader was een 

groot paardenliefhebber, dus wij, kinderen, hebben 

allemaal pony gereden, echter na wat valpartijen 

was mijn lust over. Gelukkig zijn er nog een neefje 

en nichtje die pony en paard rijden en bij een 

belangrijke wedstrijd proberen we toch te gaan 

kijken. 

Vanwege diverse opleidingen op het 

verpleegkundige gebied (de Z-opleiding, de A-

opleiding, de MGZ-opleiding) ben ik uiteindelijk in 

1986 beland in Zuidoost Brabant: in het dorp 

Waalre had ik mijn eerste baan als allround 

wijkverpleegkundige bij Kruiswerk de Kempen. Na 

7 jaren werd het allround werken uit de ban 

gedaan en konden we kiezen voor óf 

wijkverpleegkundige ouder- en kindzorg óf 

wijkverpleegkundige patiëntenzorg. Ik heb voor dit 

laatste gekozen en ben in 1993 in Son en Breugel 

als wijkverpleegkundige gaan werken bij het 

inmiddels gefuseerde Zuidzorg. Ook de 

‘ouderwetse’ gezinszorg ging deel uit maken van 

het team. Omdat het werk steeds veranderde en ik 

me niet meer thuisvoelde bij de organisatie heb ik 

in 2009 de overstap gemaakt naar Buurtzorg. Even 

gedacht om met een oud-collegaatje te starten in 

Tongelre, maar door omstandigheden ging dat niet 

door. Toen mijn collega’s er lucht van kregen zijn 

we met 6 personen van het toenmalige team 

overgegaan naar Buurtzorg Son en Breugel waar ik 

met veel plezier werk. 

 

Ik heb in al die jaren diverse cursussen gevolgd op 

het gebied van palliatieve zorg en 

stervensbegeleiding, omdat daar mijn hart ligt. 

Mede daardoor ben ik ook alweer 5 jaar geleden 

benaderd om deel uit te maken van het bestuur 

(toen in oprichting) van het Bijna Thuis Huis in Son 

en Breugel. Het is een huis voor ernstig zieke 

inwoners van  Son en Breugel  met een 

levensverwachting van maximaal 3 maanden en 

die in een huiselijke sfeer deze maanden willen 

verblijven in de nabijheid van hun dierbaren. Het 

lijkt op een hospice, echter in het Bijna Thuis Huis 

zijn overdag en ‘s avonds vrijwilligers aanwezig; 

voor de lichamelijke zorg van de gast neemt deze 

zijn eigen huisarts en eigen zorgverleners mee die 

al bij hem/haar thuis kwamen. Het is een heel 

mooie opzet en mocht u denken na het lezen van 

dit stukje, dat is iets voor mij, zulk dankbaar 

vrijwilligerswerk, dan kunt u mij benaderen of de 

website bekijken: 

www.bijnathuishuissonenbreugel.nl 

Ondertussen ben ik in september een 2 jarige 

opleiding gestart, waarbij ik stage loop voor 2 

dagen in de week in een verpleeghuis in Tilburg, 1 

dag naar school en nog werk in mijn 

Buurtzorgteam en verder veel studeren, m.a.w. ik 

kom soms tijd te kort, maar het is vooral leuk en 

boeiend! 

 

Ondertussen ben ik alweer 15 jaar inwoonster van 

Eindhoven en van Tongelre. Mijn oud-collega Ria 

Leermakers, vertelde destijds hier een huis 

gekocht te hebben en wat schetste onze verbazing, 

dat er ook een rij huurhuizen kwam. Het voordeel 

van dit huis is dat er geen achterburen zijn (het 

kerkhof...), wel prachtig grote beuken (hoewel, in 

het voorjaar en in de herfst als de blaadjes en 

nootjes vallen kan ik ze niet altijd waarderen, een 

beuk staat pal achter onze tuin...). Mijn man 

Eugène als rasechte Eindhovenaar (van een 

Zeeuwse vader en Friese moeder) is hier niet 

vandaan te krijgen. Nu moet ik zeggen, dit stukje 

Eindhoven vind ik ook wel het mooiste: het 
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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. 
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Wasven om de hoek, de Collse Zegge, de Bochten, 

allemaal mooie natuur zo om de hoek en dat in 

een stad!!! Ook de kleurrijke Berenkuil heeft zijn 

charme, vandaar dat we daar vorig jaar mei onze 

trouwfoto’s hebben gemaakt. 

 

Eugène is een echte PSVfan, als kind al en nu live 

bij de wedstrijden van ‘ons’ PSV; ik ben 1 x met 

hem mee geweest en keek verbouwereerd naar 

wat er allemaal gebeurde. Al die joelende mensen, 

de waves etc. Trouwens via het Bijna Thuis Huis 

mocht ik een keer mee en zat ik bij de VIP’s, daar 

ontmoette ik een mede-oud Hapsenaar: ons aller 

Harrie: Harrie van Raaij! Dat was een leuke 

ontmoeting, met een foto zelfs. 

Voor mijn sport ben ik uitgeweken naar mijn 

vorige woonplaats Helmond: ik loop daar 2 tot 

soms 3 x per week hard (ik doe mijn best) op de 

atletiekbaan of in de Stiphoutse bossen. Geweldig 

vind ik dat, heerlijk in de natuur; nog een tijdje 

trainingen gegeven en dan vond ik het leuk een 

paadje in te gaan wat je nog niet kende; het lopen 

geeft mij ontzettend veel ontspanning. In het 

begin liep ik hard met de vriendengroep van 

Eugène, we hadden enkele routes rondom de IJze-

ren Man, maar door diverse omstandigheden 

(blessures) is dat van de baan en vandaar mijn 

overstap naar een atletiekclub destijds. Eugène is 

het lopen na een heftige blessure weer voorzichtig 

aan het oppakken. 

Vroeger was ik niet bezig met sport, ik was veel 

meer creatief bezig, daar heb ik nu geen tijd voor, 

alhoewel ik van de zomer een workshop 

beeldhouwen gevolgd heb bij Ruimte in Beeld 

(achter Coppelmans), erg leuk!  

 

In onze vakanties houden we ervan om sportief 

bezig te zijn, zo hebben we al menige fiets- en 

wandelvakanties gehouden, zowel in binnen- als 

buitenland. Onze laatste trip was fietsen van 

Bretagne naar Den Helder, we hadden bij B&B 

onze overnachtingen en het leuke is dat het steeds 

weer verrassende adresjes zijn waar je komt. Mijn 

droom is nog eens in Vietnam-Cambodja te 

fietsen, mogelijk na afronding van de studie. 

Mijn deelname aan de boekenclub heb ik moeten 

opzeggen, maar graag maak ik u nog attent op het 

mooie boek: De onwaarschijnlijke reis van Harold 

Fry van Rachel Joyce. 

 

Rest me u allen nog een mooi jaar toe te wensen 

en veel leesplezier in Rond ‘t Hofke! 

 

De wisselpen draag ik over aan Jurjen Ophuis. 

 

 

Trouwfoto van Dorette en Eugène in de Berenkuil. 
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GOVERT NIEUWLAND 
 
Tekst Ans en Sjaak Verheijen  Foto’s Govert Nieuwland 

 

Govert heeft een niet-alledaagse hobby: het zoe-

ken met een detector naar metalen die een be-

paalde (emotionele) waarde vertegenwoordigen. 

Om deze te zoeken heeft hij een tweetal metaalde-

tectoren tot zijn beschikking: een analoge en een 

digitale detector. Van deze twee is de digitale, en 

tevens de laatst door hem aangeschafte detector, 

het lichtste van gewicht en ook het meest geavan-

ceerd, een reden voor hem om meestal met deze 

detector op pad te gaan. 

Op de vraag wat hem heeft gedreven om deze 

hobby te starten, antwoordt Govert: “Op de mid-

delbare school had een klasgenote een metaalde-

tector en ik had toen al het gevoel van ‘daar zou ik 

ook wel eens mee willen beginnen’, maar om de 

een of andere reden is daar toen niets van geko-

men. Een jaar of 5 geleden ben ik via facebook 

weer met haar in contact gekomen en werd ik 

(weer) dermate enthousiast over deze hobby dat ik 

me uitgebreid heb laten informeren en een begin 

heb gemaakt met het aanschaffen van het beno-

digde materieel.” 

Zeker als Govert een vrij intensieve (werk)week 

erop heeft zitten en z’n hoofd eens lekker leeg wil 

maken, dan is dat voor hem hét moment om de 

wandelschoenen, en bij slechter weer de laarzen, 

aan te trekken en dan met de metaaldetector in 

z’n hand, de koptelefoon op z’n hoofd en een 

schepje bij de hand op pad te gaan. Af en toe 

neemt hij z’n zoontje Guus van 3 jaar mee, het 

manneke geniet er nu al met volle teugen van. 

Hij hoeft niet ver van huis om z’n hobby uit te oe-

fenen: hij woont op Sleewerk, hetgeen inhoudt dat 

één van de zoekgebieden al ‘om de hoek’ ligt. 

Op de vraag naar het aantal categorieën metaal-

zoekers, zegt Govert hierover: “Er zijn globaal 3 

categorieën te onderscheiden waarvan de eerste 

categorie zich richt op het zoeken naar materiaal 

uit de 2de wereldoorlog. Het probleem dat zich 

hierbij voordoet is, dat je dan veelal in bosgebied 

moet gaan zoeken. En voor het zoeken/graven in 

bossen van Staatsbosbeheer heb je een vergun-

ning nodig. Als je die hebt, dan mag je ook graven. 

Zonder vergunning mag je wel in de bossen lopen 

met een detector, maar graven is strikt verboden.  

Mijn belangstelling gaat daar niet naar uit, omdat 

dat soort vondsten voor mij meestal weinig inte-

ressant zijn. 

De tweede categorie zoekt op recreatieve gebie-

den, stranden, speeltuintjes, kermissen (denk hier-

bij aan kleingeld) en ook op vuilstorten, maar van 

deze laatste ken ikzelf geen voorbeelden. 

De derde categorie zoekt op akkers en weilanden, 

en het zijn vooral de akkers waar ik het meest te 

vinden ben.” 

Hoe het zit met het verkrijgen van vergunningen 

en wat je moet doen als je een munt of voorwerp 

vindt van archeologische waarde, zegt Govert: “Op 

gemeentegrond kun je zonder problemen zoeken 

zolang je het maar netjes houdt. Wat betreft het 

zoeken op akkers van boeren heb je alleen toe-

stemming van de landeigenaar nodig, ook hier is 

het van belang dat je met hun eigendommen res-

pectvol omgaat, eenmaal gemaakte gaten moet je 

weer netjes dichtmaken.  

Een uitzondering wordt gemaakt in de omgeving 

van monumenten: hier mag beslist niet worden 

gezocht.  

En wat betreft de vondst van een munt of voor-

werp waarvan ik denk dat het een archeologische 

waarde bezit, en/of dat mijn vondst van vóór het 

jaar 1600 is, neem ik contact op met de archeo-

loog van de betreffende gemeente. Wel is het zo 

dat als het echt een interessante vondst is, dat je 

deze dan netjes dient aan te geven. Zelf heb ik om 

deze reden eens contact gehad met Nico Arts, ar-

Munt van 1 cent uit 1878 gevonden op de Urkhovense-
weg. 

Munt van 1 cent uit 1823,gevonden op de Wolvendijk. 
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cheoloog bij de gemeente Eindhoven. Mijn vondst 

vond hij wel interessant, maar niet bijzonder ge-

noeg om dat op te slaan in de gemeentelijke col-

lectie. Maar voor zover ik weet is er geen duidelij-

ke wetgeving en uiteraard is het ook maar net wat 

jezelf vindt van je vondst: voor de een is het rom-

mel, voor de ander kan het een belangrijk voor-

werp zijn.” 

 

“Behalve dat ik speur in de nabije omgeving, ruw-

weg in het gebied rond Collseweg, Molendijk en 

Loostraat, zoek ik, behalve in Brabant, ook in m’n 

oude woonplaats Wageningen en in de Betuwe. 

Aan de Loostraat ben ik wel eens te vinden op de 

akkers van Lambert Rovers, hij geeft mij alle vrij-

heid daar te gaan zoeken. Met sommige boeren in 

o.a. Waalre, Oirschot en Gemert heb ik afspraken 

gemaakt om gebruik van hun akkers te maken 

wanneer het mij uitkomt, maar wel met de restric-

tie eraan verbonden dat dat niet opgaat wanneer 

de akkers pas zijn ingezaaid.” 

Govert vervolgt: “Aan de voorwerpen is vaak de 

kwaliteit van de grondsoort af te lezen. Als deze 

aangetast zijn, kun je ervan uitgaan dat er nogal 

ruim met mest (ammoniak) is omgegaan. En dat is 

in onze omgeving nog al eens het geval. In de Be-

tuwe daarentegen, kom je voorwerpen tegen die 

doorgaans veel beter van kwaliteit zijn, je kunt je 

afvragen of de grondsoort, klei, daar een bepaalde 

invloed op heeft.” 

Omdat de gevonden voorwerpen erg kwetsbaar 

zijn, worden deze door Govert met een soort saté-

prikker schoongemaakt. De zilveren munten maakt 

hij schoon met citroensap en water, waarna deze 

met zachte gum glimmend worden opgepoetst. 

Govert heeft een hele doos vol met koperen mun-

ten uit onze omgeving, maar deze vindt hij nou 

ook weer niet zo erg bijzonder. En dit maakt hij 

duidelijk door het verschil te laten zien tussen de 

munten die gevonden zijn in West en Oost Brabant 

en zegt hierover: “Zuidoost Brabant was geen rijke 

streek en ik vind hier vrij weinig zilver. In het wes-

ten, dus zeg maar meer de huidige Randstad, was 

vroeger veel meer rijkdom en daar worden vaker 

zilveren munten gevonden. Duiten vind je overal in 

Nederland, oorden vooral in Brabant, Limburg en 

België.” Over duiten en oorden vertelt hij dat de 

duit de kleinste eenheid was en dat een oord 2 

duiten waard was.   

Hij laat een doos zien met daarin prachtige voor-

werpen zoals (loden) kogels in allerlei vormen en 

maten, knopen, gespen, zegelloodjes waarvan ver-

schillende met stempels, devotiehangers met 

daarop heiligen, vingerhoedjes, sieraden, vogelrin-

gen (waarvan soms met bot), een mantelhaak 

(1550-1600), een spinloodje om er wol mee te 

spinnen, een koperen kruisje uit 1650, een 

schoengesp uit de 18de eeuw, een muntje met een 

kruisje, een hondenbelastingpenning uit 1904 met 

daarop het Wapen van Wageningen, muntgewicht 

waarmee munten werden gewogen, leerbeslag 

voor paardenstellen uit de 18e eeuw. 

 

Maar munten zijn favoriet bij Govert, in een album 

treffen wij de meest uiteenlopende munten aan. 

Het is teveel om op te noemen waaruit zijn collec-

tie bestaat, maar ze zijn zo uniek dat wij er graag 

een aantal van willen vermelden.  

Een munt van Gelria Roermond, deze munt voert 

de letters R en M, maar dat het met Roermond te 

maken heeft kun je zien aan het wapen op het 

muntstuk. Een zilveren munt uit 1640, gevonden 

in Waalre. Een vierkante stuiver. Een koperen 

munt met daarop het jaartal 1787, stad Utrecht 

(gevonden in de Betuwe). Een bronzen leeuwen-

cent (waarvan de eerste is uitgebracht in 1877).  

Een oordje, gevonden in Den Bosch en dat al 400 

jaar oud is; van dit muntstuk komt ook de uitdruk-

king ‘je laatste oordje versnoept hebben’ vandaan.        

10 

Een zilveren Schellingmunt uit 1688 die geslagen is in 
Deventer gevonden op de Collseweg. 

Vogelring-met-botje-collse-weg 
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Tijdens de regeerperiode van Willem I en Willem II 

werden in 1819 de eerste koperen munten, met 

een grote W op de voorzijde, in omloop gebracht, 

dit gebeurde in Utrecht en Brussel. Hiervan heeft 

Govert twee erg gave munten in zijn collectie: een 

hele W cent uit 1819 en een halve W cent uit 

1827.  

Uit de regeerperiode van Napoleon een munt met 

daarop het getal 124, verwijzend naar het 124ste 

regiment. Een Nazimunt met een waarde van 2 

pfennig met daarop afgebeeld een hakenkruis en 

adelaar. Een hondenpenning met daarop Akkertje 

van Strijp, een zilveren Schellingmunt uit 1688 die 

geslagen is in Deventer . 
 

Verder heeft Govert nog 2 munten die hij heel erg 

koestert, nl. een zilveren Albusmunt uit Keulen die 

hij heeft gevonden in Breugel en daterend uit het 

jaar 1665 en een 1 Guldenmunt uit het jaar 1764 

waar West-Friesland op staat. Het bijzondere van 

deze laatste munt zijn de ribbeltjes op de zijkant, 

hieraan kun je zien dat deze munt nog intact is. In 

die tijd werd er vaak aan munten geknipt en ge-

sneden om deze stukjes te smelten om er weer 

nieuwe (valse) munten van te maken. 

 

Hij heeft het plan om in de nabije toekomst eens 

te gaan zoeken in Engeland, dit oude land is blijk-

baar het Walhalla voor de onderzoekers.  

Hobbyisten wisselen ervaringen met elkaar uit via 

het internetforum; via www.duiten.nl en 

www.pieppiep.nl kun je veel informatie vinden 

over de herkomst van munten en andere gevonden 

‘schatten’. 

 

Goverts collectie is eigenlijk te interessant om deze 

op te bergen in doosjes, koffertjes en albums; het 

lijkt ons dan ook de moeite waard om een aantal 

munten en voorwerpen een plaats te geven in een 

vitrinekast. 

 

Wij danken Govert hartelijk voor de ontvangst en 

de duidelijke uitleg van zijn interessante hobby. 

Tuintip voor februari:  
Het jaar van de bodem 

 

Door Jeroen Soontiëns 

 
2015 is uitgeroepen tot het jaar van de bodem. 

Over de hele wereld wordt het belang van een 

gezonde bodem voor onder andere de voedsel-

productie onder de aandacht gebracht. Dit is 

hard nodig, want elke minuut gaan er 30 voet-

balvelden aan vruchtbare bodem verloren door 

verkeerd gebruik. 

 

Nu denkt u misschien: wat kan ik daar nu mee? Ook 

in uw eigen tuin is aandacht schenken aan de bo-

dem de  moeite waard. Een gezonde bodem is een 

belangrijke voorwaarde voor al het leven dat zich 

boven de grond afspeelt. Leven in de bodem is nodig 

om planten goed te laten groeien en bloeien. Proble-

men in de bodem ziet u altijd bovengronds terug.  

 

Een gezonde bodem is om te beginnen een bodem 

met een goede water- en luchthuishouding. Wan-

neer deze zijn verstoord, stagneert de wortelgroei 
van planten vanwege zuurstofgebrek. Daarnaast is 

ook bodemleven erg belangrijk. Het bodemleven 

bestaat uit allerlei kleine dieren, zoals regenwormen, 

maar ook uit goede schimmels en bacteriën in de 

grond. Dit bodemleven breekt plantenresten af en 

maakt er nieuw voedsel voor planten van. 

 

U krijgt een gezonde bodem door bij aanleg van uw 

tuin voldoende organisch materiaal door de boven-

laag van de grond te werken. Dat zorgt voor een 

luchtige, humusrijke bodem. Na aanleg kunt u de 

bodem onderhouden door zoveel mogelijk afgevallen 

blad in de borders te laten liggen en alleen organi-

sche meststoffen te gebruiken, dus geen kunstmest. 

Om het bodemleven een extra stimulans te geven 

bestaan er producten met bijvoorbeeld extra bacte-

riën of bodemschimmels toegevoegd.  

 

Ben zuinig op uw eigen bodem en u zult zien dat uw 

tuin er wel bij vaart.   

 

Zinken vierkante stuiver uit 1941 - noodgeld uit de oor-
log - gevonden in de Zeggenweg. 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 

⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 
 

⌚ Maandagmiddag 

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

⌚ Dinsdagmorgen 

Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met 
koffie en een gezellig praatje. 
 

⌚ Dinsdagmiddag 

Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 13.15 - 
14.45 uur 
 

⌚ Dinsdagavond 

Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur 
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
Entree € 1,00 
 

⌚ Woensdagmorgen 

Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
 Woensdagavond 
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 
 

⌚ 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. 
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaarten 
of een ander spel te doen. 

www.ouderaadhuis.dse.nl 

Zoekt u telefonisch contact met 

‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen 

9.00 en 12.00 uur. 

 

RECTIFICATIE 
 

Verkeerde datum 
 

In Rond ’t Hofke van januari staat 

een verkeerde datum. 
Het moet zijn:  
 

zondagmiddag 22 februari 2015 zal er weer een ge-
zellige meezingmiddag worden gehouden in ’t Oude 
Raadhuis.  
Aanvang 14.00 uur (zaal open om 13.45 uur) tot onge-

veer 16.30 uur. 
 
Toegang slechts € 1,00. 
 
Wij zoeken steeds een orkest uit, dat past bij uw wen-
sen. 
 

Ben op tijd want vol is vol! 
 

 

 

KLEDINGVERKOOP –  

ALLES 50 CENT! 
 

Op dinsdagmiddag 24 maart worden er weer tweede-
handse kledingstukken en schoenen voor mannen, 
vrouwen, jongens en meisjes verkocht in ’t Oude Raad-
huis.  
U bent welkom tussen 13.00 – 15.00 uur. Alles gaat 
weg voor 50 cent.  

 

Ben er op tijd bij want op = op! 

Service Punt Oude Raadhuis 
 

Wat is het Service Punt? 
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vra-
gen op velerlei gebied zoals bijv. vragen over wo-
nen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen 
van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, 
hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc. 
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheidsin-

stantie, energieleverancier, of andere brieven of 
formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege 
een taalprobleem of vanwege de ambtelijke taal die 
gebruikt wordt. 
Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leggen 
u uit wat er in de brief staat en indien nodig kun-

nen we samen actie ondernemen. Uw privacy staat 
hierbij centraal.  
 
Voor wie? 
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden. 
 
Waar en wanneer? 

Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur is 
er iemand aanwezig op ‘t Oude Raadhuis bij wie u 
terecht kunt met uw vragen. Op dit uur zijn we ook 
telefonisch bereikbaar:  
040-2811737. 
 
Via de conciërge van ‘t Oude Raadhuis kunt u ook 

altijd een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer. 
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door Frank de Greef 

 

Kinderdagverblijf Lukkepuk 

Alfred & Kristel Jungerius 
 

Het was niet zo'n best weer, woens-

dag 14 januari 2015 tegen tweeën. 

Windstoten en diverse soorten nat-

tigheid: miezer, druil en regen. Nog 

net geen natte sneeuw. Ondanks dat ik onder-

weg een ouwe vriendin tegenkwam, was ik op 

tijd op het Pijlstaartpad. Terwijl ik voor het gro-

te, niet door vitrage bedekte woonkamerraam 

mijn fiets op slot zette, deed Kristel al open. Ze 

had een stel van die blauwe plastic hoesjes in 

haar hand die ik kende van het zwembad. Of ik 

die over mijn schoenen wilde aantrekken, voor 

de hygiëne. Natuurlijk. 

 

Lukkepuk is gevestigd in een ‘gewoon’ woonhuis aan 

het Pijlstaartpad in Tongelre, langs het spoor naar 

Helmond. Als je vanuit de hal binnenkomt in de 

‘woonkamer,’ betreedt je het domein waar soms tien 

kinderen (variërend van nul tot vier jaar) liggen, krui-

pen, lopen, vallen en opstaan, het is dus zaak niet 

met modderschoenen rond te banjeren op de trou-

wens prachtige houten vloer. 

Gedurende de volgende bijna anderhalf uur heb ik een 

ontzettend aardig en leerzaam gesprek met het echt-

paar Alfred en Kristel Jungerius dat –samen met vaste 

kracht Mary en soms ook een stagiaire – het particu-

liere kinderdagverblijf Lukkepuk runt. Onderwijl gaat 

geregeld de telefoon. Een gesprek dat wat mij betreft 

eens zo lang had mogen duren want er valt veel te 

vertellen over alle aspecten van het runnen van een 

kinderdagverblijf. Toen ik binnenkwam lagen de vijf 

kinderen die die middag (woensdag) aan Lukkepuk 

waren toevertrouwd in bed. “Het is heel wisselend. 

Vroeger was de woensdagmiddag steevast de minst 

drukke middag maar nu varieert het.” 

 

Terwijl we zitten te praten loopt Kristel af en toe naar 

een plank met vier beeldschermen waarop je kunt 

zien wat de camera's in de slaapkamers registreren: 

de stapelbedjes met, naar al gauw bleek, niet altijd 

slapende kinderen. Ik mocht ook even meekijken. Op 

de schermpjes was trouwens ook, tot mijn verbazing, 

de temperatuur in de kamers af te lezen. Daarnaast 

heeft Lukkepuk de beschikking over ‘platen’ in de ledi-

kantjes – een soort onderleggers – die beweging regi-

streren. Je moet er niet aan denken dat een kind op 

een gegeven moment ophoudt met ademhalen c.q. 

bewegen (wiegendood): dan gaat er een alarm af. 

Gaandeweg ons gesprek maakten eerst Mina (2) en 

later Elina (1) duidelijk dat ze wat hun betreft uitge-

slapen waren. Die zaten even later dus gezellig bij ons 

aan tafel te puzzelen (legpuzzels) en mij, een vreem-

deling, nieuwsgierig aan te kijken. Nou ja, vooral de 

meteen al springlevende, helder ogende Mina dan, 

want Elina – dat zag zelfs ik, met weinig ervaring met 

kinderen – was echt nog niet helemaal wakker. 

“Ja, veiligheid staat bij ons op nummer 1,” vertelt 

Kristel. “En wij werken het liefst met één ‘verticale’ 

groep: kinderen van verschillende leeftijden, van nul 

tot vier jaar. Dat heeft diverse voordelen. Kinderen 

kunnen hier al komen als ze nog baby zijn en blijven 

dan een x aantal dagen of dagdelen per week tot ze 

op hun vierde naar de basisschool gaan. Lukkepuk is 

dan de stabiele, vertrouwde omgeving in hun jonge 

leven. Daarnaast leren ze allerlei dingen veel sneller 

doordat de jongste kinderen de ouderen vaak willen 

nadoen. Als een kind bijv. al op het potje of de wc zit, 

wil een jonger kind dat vaak ook (machtig interes-

sant) zodat ze veel sneller zindelijk zijn. Om nog maar 

te zwijgen van de sociale vaardigheden die ze letter-

lijk en figuurlijk spelenderwijs opdoen. Oudere kin-

deren zijn vaak heel zorgzaam ten opzichte van de 

kleintjes. Thuis in het gezin hebben veel kinderen 

geen kleine broertjes of zusjes. Dat wij met een verti-

cale groep werken is voor veel ouders – en de kin-

deren zelf natuurlijk – dan een meerwaarde. En we 

hebben elke maand een bepaald thema. Deze maand 

is dat Verkeer.” 

Alfred legt uit. Op een whiteboard aan de muur staan 

de namen en geboortedatums van de 23 kinderen die 
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“Veiligheid is onze eerste prioriteit.” 
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momenteel bij Lukkepuk staan ingeschreven. Achter 

de namen staan een stuk of tien kolommen waarin 

wordt bijgehouden of en wanneer een kind bepaalde 

vaardigheden heeft volbracht, de pincetgreep bijv. 

Leuk ook voor de ouders, zo kunnen zij in één oogop-

slag zien of hun kind die dag weer iets nieuws heeft 

geleerd. Op een kast staan allerlei voorwerpen die te 

maken hebben met het thema Verkeer en aan een 

lange lijn aan het plafond hangen ook allerlei ver-

keersdingen. Een (papieren) brandweerauto, politie-

wagen, verkeersborden, allerlei zaken die iets met 

verkeer te maken hebben. Spelenderwijs worden de 

kinderen deze maand geoefend in het begrijpen en 

liefst ook benoemen van al deze verkeerszaken. Vol-

gende maand is het thema Carnaval. Dan hangen alle 

logo’s van de diverse merken tapbier aan het plafond 

(grapje). 

Ik lees op www.lukkepuk.nl dat jullie vooral 

aanmoedigen dat de kinderen spelen, met elkaar 

of voor zichzelf, niet zozeer ‘leren.’ Wat spreekt 

jullie zo aan in de Amerikaanse pedagoog Tho-

mas Gordon (1918-2002)? 

“Dat je niet optreedt als scheidsrechter, maar dat je –

 dat heet de ‘ik-boodschap’ – steeds uitlegt waarom 

iets niet leuk is voor een ander. Als een kind bijv. iets 

afpakt van een ander (soms per ongeluk hoor) ga je 

daar niet als scheidsrechter tussen staan, maar leg je 

uit waarom de ander dat niet leuk vindt: hoe zou jij 

het zelf vinden als een ander iets pakt waar jij op dat 

moment mee wil spelen of mee aan het spelen bent? 

Bij ons ligt de nadruk niet op het corrigeren van onge-

wenst gedrag, maar op het stimuleren van (soms per 

ongeluk) gewenst gedrag, zoals dus o.a. rekening 

houden met elkaar. Je kunnen voorstellen wat jouw 

handelen voor een ander betekent. Empathisch ver-

mogen, inlevingsvermogen. 

Heeft de geruchtmakende Amsterdamse zeden-

zaak van eind 2010 omtrent Robert M. niet 

enorm veel impact gehad ook op jullie kinder-

dagverblijf? 

“Nou nee, dat viel wel mee. De meeste zaken die toen 

bij wet veranderd werden ten aanzien van kinderdag-

verblijven, waren bij ons al op orde. Wat we wel heb-

ben moeten doen is ervoor zorgen dat als een van ons 

een eindje gaat wandelen met de kinderen, er een 

langeafstands-babyfoon meegaat. Die hebben we. Bo-

vendien dien je altijd in het zicht van andere mensen 

te zijn, ook hier op het Pijlstaartpad. Vandaar dat we 

de glasgordijnen altijd open hebben als er opvangkin-

deren zijn. Er is toen bij wet voor gezorgd dat mensen 

nooit alleen, in hun eentje, met de kinderen zijn, het 

vierogenprincipe. Maar goed, dat was bij ons al gro-

tendeels in orde. Wat echt goed was, was dat mensen 

die met kinderen willen werken sinds de Robert M.-

zaak altijd een VOG – een Verklaring Omtrent Ge-

drag – moeten laten zien. Iemand die ooit iets met 

justitie te maken heeft gehad in verband met kinderen 

kan werken op een kinderdagverblijf wel vergeten. 

Prima toch! Financieel heeft het geen grote impact 

gehad maar wel zijn wijzelf er enorm van geschrokken 

en heeft het veel impact gehad bij vele kinderdagver-

blijven en gezinnen. 

Wat er bij ons wel behoorlijk financieel ingehakt heeft 

is de cafébrand in Volendam, toen daar op Nieuwjaar 

2001 café Het Hemeltje afbrandde, waarbij 14 veelal 

jonge mensen omkwamen. Daarnaast werden er 241 

mensen opgenomen in een ziekenhuis, van wie 200 

ernstig gewond, vaak voor het leven verminkt. Toen 

zijn niet alleen de brandvoorschriften ten aanzien van 

cafés maar ook van alle kinderdagverblijven in Neder-

land aangescherpt. We hadden weliswaar al overal 

rookmelders hangen, maar dat was niet meer genoeg. 

Er moest een directe alarmlijn naar de brandweer 

worden geïnstalleerd, en dat kost een paar duiten.” 

 

Jullie krijgen elk jaar onverwachts een GGD-

inspectie, hè? Komen ze hier ineens met een 

paar man binnenvallen om jullie op de vingers te 

kijken. Is dat niet vervelend? 

“Nee hoor. We hebben onze zaakjes prima op orde. 

We vinden zo'n inspectie eigenlijk best wel prettig, 

want naast dat je enorm gedetailleerd geïnspecteerd 

wordt – (en dat gaat soms om ontiegelijk formele 

punten en komma's, FdG) – krijg je nuttige adviezen 

over hoe je bepaalde zaken net iets beter kunt organi-

seren. Daar zijn we alleen maar blij mee. En nee: het 

is niet zo dat de inspectie eist dat we een soort onder-

wijsplan hebben liggen om de kinderen klaar te sto-

men voor de basisschool. Het gaat erom de kinderen 

die aan ons worden toevertrouwd een paar uur later 

weer gezond en wel terug te geven aan de ouders. 

Dat ze hier af en toe wat oppikken of ‘leren,’ is mooi 

meegenomen. 
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“De nieuwjaarsbrand in Volendam” 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Hebben jullie zelf kinderen? 

“Ja, drie: Niels (4), Fleur (9) en Laura (7). Wat zo 

leuk is: als wij i.v.m. onze eigen kinderen op de basis-

school komen, worden we natuurlijk vaak herkend 

door andere kinderen, die soms vier jaar bij ons zijn 

geweest.” 

Hoe zijn jullie op de naam Lukkepuk gekomen? 

Alfred: “Voorheen woonden we met ons gezin in dit 

huis, met ook een hond: Lucky. Die ging steeds loge-

ren bij mijn vader als er opvangkinderen kwamen. En 

door het kleinschalige ‘particuliere’ karakter van ons 

kinderdagverblijf hebben we de naam Lucky gecombi-

neerd met Puk, van het VVE-programma Uk en Puk, 

en dat gaf dus Lukkepuk. (Een VVE-programma is een 

‘Voor- en Vroegtijds Educatieprogramma’, FdG) 

 

Komen jullie zelf uit Tongelre? 

“Niet helemaal,” zegt Alfred, “want ik 

ben geboren op de Outshoornstraat 47 in Woen-

sel, maar al snel verhuisden we naar Tongelre. Eerst 

naar de Urkhovenseweg 254, later naar 

de Locomotiefstraat 5. Na zo'n drie of vier jaar zijn we 

verhuisd naar Reeuwijk bij Gouda, tot mijn moeder 

heimwee kreeg, en toen zijn we teruggekomen naar 

Eindhoven. Eerst naar de Achtse Barrier en later – we 

zijn in totaal zo'n acht keer verhuisd – weer naar Ton-

gelre. Vooral mijn moeder had een band met Tongel-

re. Kristel komt uit Utrecht, maar het bevalt haar pri-

ma hier in Tongelre. We hebben elkaar leren kennen 

met carnaval op het Stratumseind en het klikte met-

een!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je nog, dat we bijna 1000 kilo onbespoten 

biologisch graan hebben geoogst van de vrije 

akker? Een gedeelte van dat graan is al naar de 

Stichting Korensla overgedaan om andere reser-

vaatakkers te voorzien van graan om in te zaai-

en. 

 

Het restant dat we hebben zit in zakken. Het was vo-

rig jaar gemengd geoogst. Er stonden namelijk twee 

soorten graan door elkaar. En dat is niet handig. Het 

waren de soorten: bruinkaf zomeremmer en Aalterse 

troshaver.  

In het zaaigoed zat ook nog eens vogelwikke, een 

soort klimplantje met paarse bloemen.  

Nu is het zo dat we de bruinkaf zomeremmer zo 

zuiver mogelijk willen krijgen om daar een veld van in 

te zaaien. We hebben een deel van het graan met een 

aantal zeer fanatieke vrijwilligers van de 

natuurwerkgroep en tuingroep met de hand 

uitgesorteerd, een monnikenwerk is dat, maar wel 

gezellig. Het is net als ministek uitzoeken op kleur. 

Dan kun je je er iets bij voorstellen. Ongeveer 40 kilo 

is er nodig om het perceel mee in te zaaien.  
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De natuurwerkgroep bezig met het uitsorteren van het 
graan. 

Kinderdagverblijf Lukkepuk 
 

Pijlstaartpad 37 
5641 GV Eindhoven 

 
T: 040-2810064 

 
a.jungerius@live.nl 
www.lukkepuk.nl 

V.l.n.r: Niels, Laura, Kristel, Fleur en Alfred 

De tweede aar is bruinkaf zomeremmer. 
 Foto: Els de Bakker 
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De redding 

Onlangs hebben we een wanmolen op de kop getikt. 

Er moest een kleine restauratie aan gebeuren, wat 

één van onze vrijwilligers met zorgvuldigheid heeft 

uitgevoerd. 

Een wanmolen is een apparaat waarmee het kaf van 

het koren wordt gescheiden. 

De machine, uit vervlogen tijden, is te bedienen met 

de hand, middels een zwengel. 

Je brengt al draaiend een aantal schoepen in 

beweging, die wind maken. Tevens worden er een 

aantal zeven tegelijkertijd in beweging gezet. Je 

schudt voorzichtig gelijkmatig het graan er boven in 

en het komt er onder gezeefd uit. Tenminste dat is de 

bedoeling. 

Dit apparaat zal hopelijk onze redding zijn! 

Voor het zaaiseizoen, wat eind maart zal zijn, gaan we 

die 40 kilo wel halen.  

Dat kan ook niet anders met zo’n enthousiaste 

natuurwerkgroep. 
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Een lid van de natuurwerkgroep zeeft het graan. 

De wanmolen in bedrijf foto`s : Zoubir Rahmaoui 
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FACEBOOK IN ONS EIGEN TONGELRE 
 
Ja of nee? 
Misschien bent u al gebruiker van Facebook, misschien 
ook niet. Of heeft u Facebook ooit eens gebruikt en 

heeft u zich laten afschrikken door alle commotie rond-
om de privacyvoorwaarden van de website begin dit 
jaar? En bent u toch wel nieuwsgierig naar dit veelge-
bruikte programma waarbij u informatie kunt delen met 
andere leden over de hele wereld? Ben gerust, als u 
enkele zaken goed afschermt kunt u veel plezier aan 
Facebook beleven. Met wie u zaken deelt, bepaalt u nog 

altijd zelf. En heeft u geen ervaring met het program-
ma, laat u dan helpen met de instellingen binnen Face-
book door een ervaren vriend of kennis. 
 
De voordelen 
Behalve contact houden met familie, vrienden en be-

kenden door middel van het volgen en reageren op be-
richten, het lezen van nieuwsberichten van vrienden of 
pagina´s die u een ‘Vind ik leuk’ hebt gegeven (dit kunt 
u ook weer uitzetten), het plaatsen van foto´s en het 
chatten is het mogelijk om (gratis en vrijblijvend) lid te 
worden van allerlei groepen. En dit bepaalt voor een 
zeer groot gedeelte de meerwaarde van Facebook. Er 

kan van alles in groepen worden gedeeld, die u zelf kunt 
maken en u bepaalt zelf wie er lid worden, en of de 
groep openbaar is of besloten.  
Enkele voorbeelden: 
1. Een groep met uw familieleden in het buitenland 
2. Een groep met Te koop, ruilen of gratis af te ha-

len omgeving Eindhoven (beter dan marktplaats) 

3. Tips door en voor lotgenoten (geen openings- en 
sluitingstijden en ook op zondag) 

4. Voedingsadviezen, gezondheid, grootmoeders tips 
5. Creativiteit en andere hobby´s 
6. Wat gebeurt er in de buurt? 
 

Tongelre Toen en Nu 
Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een groep 
of pagina van. Zo heeft inmiddels bijna iedere stichting, 
organisatie, bedrijf of school wel een Facebookpagina, 
naast de officiële website. Op de Facebookpagina staan 
dikwijls de meest actuele berichten, foto´s en aankondi-
gingen, vaak met commentaar en extra info van bezoe-

kers, zoals uzelf. In onze directe omgeving hebben we 
pagina’s van het Groendomein Wasven, de Doornak-
kers, Tongelre Voetbal, Dierenkliniek Tongelre, Eindho-
ven in Beeld en Jeugdherinneringen. Wellicht de popu-

lairste Tongelrese Facebookpagina is Tongelre Toen en 
Nu, die sinds de oprichting op 11 september 2014 is 
gegroeid naar een ledenaantal van 543 op 4 februari 
2015. Tongelreliefhebbers hebben hier inmiddels meer 
dan duizend foto´s over Tongelre gedeeld, veelal af-
komstig uit hun eigen familiealbums. En dan hebben we 
het nog niet over de ontmoetingen met buurt- en klas-

genoten die u al dertig jaar niet meer hebt gezien? Het 
helpt natuurlijk geweldig als het 500ste lid als welkomst-
cadeau een mooi boek over Tongelre ontvangt. Die eer 
viel Corry Horsman uit Tongelre ten deel op 30 januari 
jl. Wekelijks komen er dan ook zo´n 40 leden bij. 
Twijfelt u nog? Maak dan een account aan en kijk eens 

waarin u bent geïnteresseerd. Er gaat een wereld voor u 
open. 

De oprichters zijn tevens oprichters van de website 
www.eindhoven-toen-en-nu.nl en de makers van de 
boeken Tongelre oh Tongelre, Tongelre te Kijk en Ton-
gelre nog an toe. 

Corrie Horsman is het 500e lid van de facebookpagina 
Tongelre Toen en Nu en ontvangt het boek over Tongel-
re van Tonny van den Boomen. 

Een deel van de Facebook pagina van Tongelre Toen en Nu. 
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Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij 

in februari en maart 

 
 

Expositie: Nature 

Vanaf 14 maart exposeert Jan le Pair op de Over-

loop van de Wasvenboerderij. Te zien zijn frag-

menten van kindertekeningen, verijsde of bevroren 

stillevens en mozaïeken van fotografisch materiaal. 

Jan fotografeerde als kleine jongen met het van pa 

gekregen Kodaktoestel de eerste familieleden. Al 

snel buiten het gezin andere mensen en de natuur, 

van het heel kleine tot het heel grote. Maar met de 

pubertijd verdween de magie van fotograferen. Die 

kwam gelukkig weer terug toen in zijn gezin ach-

tereenvolgend 3 meisjes werden geboren. Die 

staan nadrukkelijk op de foto. Na weer een lange 

stilte begon een jaar of 6 geleden de drang naar 

fotograferen weer op te steken. Naast fotografie 

maakt hij van fotografisch materiaal mozaïeken, 

die soms veelluiken worden van meerdere vierkan-

te meters. Ook het geschreven woord geeft met 

fotografie prachtige combinaties waarin hij zich 

uitdrukt. Jan is nu bijna 63 jaar en heeft het afge-

lopen jaar veel werk gemaakt. Hij wil het jaar 2015 

gebruiken om ook wat te laten zien, dat heeft hij 

nog nauwelijks gedaan. Bij ons maakt hij een voor-

zichtig begin. Jan is in het dagelijks leven fysiothe-

rapeut, hier in Tongelre. 

De opening van de expositie is op zaterdagmiddag 

14 maart om 14.00 uur. Daarna is de expositie te 

zien tijdens openingstijden van de Gasterij. 
 

 
 

Natuurthema-avond voor kinderen: Vogel-

huisjes timmeren 

 

Op vrijdag 27 februari organiseren we weer een 

natuurthema-avond voor kinderen van 6 tot 11 

jaar.  

 

Het gaat dit keer over nestkasten: we gaan zelf 

vogelhuisjes timmeren! De kinderen mogen, onder 

goede begeleiding, een echte Wasven-vogelwoning 

maken.  

 

Het is handig je ei-

gen hamer mee te 

brengen (wel even je 

naam erop schrij-

ven!). Aan het einde 

van de avond mag 

iedereen zijn zelf ge-

timmerde vogelhuis-

je mee naar huis ne-

men om daar op te 

hangen. Misschien 

komen er in jouw 

Expositie: Bijzondere portret-

ten 

Tot 1 maart op De 

Overloop 

Natuurthema-avond voor 

kinderen: Vogelhuisjes tim-

meren 

27 februari,  
19.00 uur in  
De Schop 

Bakmiddag voor kinderen: 

cupcakes 

11 maart, 13.30 uur 

in De Schop 

Natuurlijk Tongelre: de das 12 maart, 20.00 uur 

in De Schop 

Expositie: Nature Vanaf 14 maart op 

De Overloop 

Tuinthema-avond: de juiste 

plant op de juiste plaats 

19 maart, 19.00 uur 

in De Schop 

20 

Gasterij 040 787 0707 gasterij@wasven.nl 
Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
  
Adres Wasvenboerderij: Celebeslaan 30 
 5641 AG Eindhoven 

Nestkastje timmeren 

Boomklever 

mailto:gasterij@wasven.nl
mailto:winkel@wasven.nl
mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
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huisje wel koolmezen, pimpelmezen, boomklevers 

of andere holenbroeders wonen. Dat is leuk, want 

dan kun je goed bekijken hoe die vogeltjes in het 

lente-seizoen gebruik maken van jouw Wasven-

vogelwoning! 

Kom je ook gezellig naar de Schop van de Wasven-

boerderij? We beginnen om 19.00 uur en stoppen 

om 21.00 uur. De entree bedraagt € 2,00.  

 

Bakmiddag voor kinderen 

Op woensdag 11 maart is er weer een bakmiddag 

voor kinderen van 6 tot 10 jaar. We gaan samen 

met bakker Ralf aan ‘de bak’ in De Schop. Dit keer 

bakken we cupcakejes! We beginnen om 13.30 uur 

en om 15.00 uur zijn we klaar. De kosten bedra-

gen € 3,50 per kind. Aan het eind van de middag 

mag je je lekkere baksel natuurlijk mee naar huis 

nemen! 

Je kunt alleen meedoen aan de bakmiddag als je je 

van tevoren hebt ingeschreven!! Meld je aan via 

winkel@wasven.nl. Breng de bevestiging van je 

inschrijving mee als je komt bakken. Er kunnen 

maximaal 20 kinderen meedoen. 

 

Natuurlijk Tongelre: Het jaar van de Das 

2015 is uitgeroepen tot ‘Het jaar van de das’ door 

de Ned. Zoogdiervereniging en Stichting Das en 

Boom. De das was met uitsterven bedreigd, maar 

door bescherming in de afgelopen 30 jaar gaat het 

weer goed met de das. Toch moeten we alert blij-

ven.  
Op donderdag 12 maart organiseert de natuur-

werkgroep van het Wasven, in samenwerking met 

Dassenwerkgroep Brabant, een bijzondere avond 

in het teken van de das.  

Met foto`s, film en een mooi verhaal van dassen-

expert Ton Popelier, zult u van alles te weten ko-

men van één van de meest bijzondere en mis-

schien wel het mooiste zoogdier van Nederland. 

We starten de avond om 20.00 uur en eindigen 

rond de klok van 22.00 uur. 

We komen samen in De Schop van de Wasven-

boerderij Celebeslaan 30 in Eindhoven. 

De entree is € 3,00 incl. koffie of thee. 

Tuinthema-avond: De juiste plant op de juiste 

plaats 

Bij het Wasven vindt elke maand een tuinthema-

lezing plaats, georganiseerd door stichting Velt. 

Uitgangspunt is het biologisch/ecologisch tuinieren. 

Soms worden er ‘uitstapjes’ gemaakt naar aanver-

wante thema's zoals het verwerken van voedsel, 

de landbouw en landschapselementen. Dit keer 

besteden we aandacht aan de plaats voor planten. 

 

Je herkent het vast wel: prachtige bloemen en 

planten uit het tuincentrum die met liefde op een 

mooi plekje in de tuin worden gezet, en dat na een 

jaar blijkt dat alles er treurig bij staat. 

Of net andersom: dat lieve kleine plantje dat zich 

over alle andere planten heeft heen geworpen zo-

dat er van de rest niks meer overblijft . Er uit dan 

maar en opnieuw naar het tuincentrum ... Dit kan 

anders! 

Met een goede voorbereiding en de tips uit deze 

lezing kom je te weten welke planten het wel goed 

doen in jouw tuin. Zo hoef je ze maar 1 keer aan 

te schaffen voor jarenlang plezier. 

Niet het gemakkelijkste onderdeel van tuinieren, 

maar met deze lezing word je alvast een stuk wij-

zer. Voor een duurzame tuin zet je de juiste plant 

op de juiste plaats. 

 

Wilt u meer weten? Kom dan luisteren op 

donderdag 19 maart in De Schop. De lezing 

wordt verzorgd door : Velt-lesgeefster Lies 

Rottiers. De avond begint om 19.00 uur en 

eindigt rond 21.30 uur. De kosten bedragen 

€ 5,- U kunt zich aanmelden via tuinde-

rij@wasven.nl 

 

Facebook en Twitter 

De informatie in deze rubriek kan verouderd 

zijn op moment van uitgave. Op de website 

www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij 

en twitter wordt het laatste (bijgewerkte) 

nieuws ook digitaal verspreid. 

 Dassen op de burcht. 

mailto:tuinderij@wasven.nl
mailto:tuinderij@wasven.nl
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Kabouterverslag  

 

 

De kabouters gingen in november op 

weekend. Ze oefenden met deftig 

zijn, want ze gingen naar een sjiek feestje van de 

barones.  

Ook leerden ze een boek op hun hoofd te houden 

en netjes te lopen. Toen gingen ze naar buiten en 

daar stond een mooie witte l i m o u s i n e. 
In de limousine kregen ze drinken. Daarna pakten 

ze de slaapspullen uit, en deden ze hun nette kle-

ren aan. Daarna gingen ze naar de danszaal en 

toen naar de eetzaal en daar kwam de deftige ba-

rones met haar vrienden. 

Na het eten gingen ze dansen en toen gingen 

plotseling de lichten uit; de ketting van de barones 

werd gestolen. De kabouters gingen op onderzoek 

uit en dachten dat de graaf het had gedaan. Dat 

was niet waar.   

De volgende dag kleedden de kabouters zich aan en 

gingen ze naar de eetzaal en was ineens het strikje 

van de bediende kwijt. De kabouters speelden toen 

voor speurneus en gingen een verhaal maken 
wie het gedaan kon hebben. Na veel speurwerk 

kwamen de kabouters erachter, dat de barones en 

de fotograaf het gedaan hadden. 

Het was weer een top-weekend! 

 

Wil je ook eens een spannend weekend meemaken 

bij Scouting Doornakkers? Kijk dan op 

www.doornakkers.com of mail naar in-

fo@doornakkers.com. Iedere zaterdag zijn wij ook 

op de blokhut te vinden, dus loop gerust eens bin-

nen! 

Scouting Doornakkers, DE vrijetijdsbesteding voor 

kinderen tussen de 5 en 23! 
 
 

EVEN EEN UILTJE KNAPPEN 
 

Soms ontdek je in onze groene leeromgeving 

verborgen natuur. Zoals deze roestende 

(rustende) kerkuil op het schoolterrein van 

het Lorentz. 

 

Zijn of haar schuilplek werd verraden door alarm-

roepen van kleinere zangvogels.  

Uilen associëren we met wijsheid.  

Dan zit je toch goed op het Lorentz Casimir Lyce-

um. 

22 

Kerkuil voor leslokaal L86  
 Foto`s : Kees van Grevenbroek 
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NIEUWJAARSWANDELING 4 JANUARI 
 
Tekst en foto`s: Kees van Grevenbroek en  
Martijn Schipperen 
 

Heerlijk een frisse neus halen op de eerste zondag 

van januari, dat is altijd fijn. 

Het winterzonnetje verwarmde ons, zeker op de 

luwe plekken in het Wasvengebied. 

Er was weer van alles te zien en te ontdekken. 

Verschillende vogels, van goudvink tot koperwiek 

en van boomklever tot grote bonte specht. 

Hier en daar vind je nog aparte soorten padden-

stoelen, zoals de gele trilzwam, die als een dril-

pudding beweegt als je deze voorzichtig aanraakt. 

De Karpendonkse loop is door de smeltende 

sneeuw en regen van afgelopen tijd zo gestegen, 

dat deze sloot nu een beekje is geworden. 

Ook in de winter is het genieten in de natuur.  

Je moet dan wel naar buiten om het allemaal te 

zien. 

Karpendonkse loop 

Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 

babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!  

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. 

Ik ben Iris van de Vorle (1996), telefoon: 06-46286116 

Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van maandag tot en 

met vrijdag.  

Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle. 

Karpendonkse loop 

Gele trilzwam 

Lekker buiten in het bos 
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thema. Elke tweede maandag van de maand van 18.30 

tot 21.30 uur. Opgeven bij Herma van der Veen, tel. 06-

19995644 of E: hermavanderveen@pkn-eindhoven.nl 

 

NB. Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten plaats 

in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 of in de 

Adventskerk, Camphuysenstraat 4 te Eindhoven. Tenzij 

anders vermeld zijn alle avonden gratis en staan open 

voor iedereen. Voor actuele informatie kijk op de 

hierboven genoemde website en sociale media. 

 

Contactpersoon 

Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@hetnet.nl 

PAROCHIE SINT JORIS 

 

Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de  

Martinuskerk:  

telefoonnummer KWC Martinus: 040-2811324.  

Bij afwezigheid vrijwilligers KWC: 040-2110467 

(Parochiecentrum St.Joris). 

Emailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 

Website: www.parochiesintjoris.nl. 

 

Openingstijden:  

maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. 

Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezel-

lig praatje. Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. 

Geelen aanwezig. 

Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerk-

dienst geopend voor een kop koffie en een gezellige bab-

bel. 

 

Overzicht diensten 

 

Familieberichten: 

 

Uitvaart op 10 januari 2015:  

Corry van der Horst-van Luijk, 93 jaar 

 

doop op 18 januari 2015: Lily Rovers 

 

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van 
Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en een in-
formatieve kerkelijke tekst geplaatst. 

MOMENTEN MET  

 , ziel EN . 

St. Martinus zondag om 09.30 uur 

Berckelhof 1ste en 3e zaterdag van de 
maand om 19.00 uur met  
kapelaan 

Berckelhof 2e en 4e zaterdag van de maand 
om 19.00 uur met  
dominee 

ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

 

Meerkollaan 3, Eindhoven. 

www.pkn-eindhoven.nl/ontmoetingskerk 

Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 

Twitter: ProtestantEindhoven 
 

Kerkdiensten op zondag: 

Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de 2e en 4e zon-

dag van de maand is er voor tieners een aparte viering 

(jeugdkerk).  

 

40-dagentijd - Soberheidsmaaltijd 

Op 11 maart is er van 18.00 – 19.30 uur een SoSoSo-

maaltijd. Soep, soberheid en solidariteit als bezinning 

en inkeer op weg naar Pasen. Iedereen neemt zijn 

eigen bord en bestek mee. De maaltijd wordt 

afgesloten met een korte vesper. Opgeven bij Hannie 

Luiten, tel. 040-2123501 of e-mail: gfjluiten@hetnet.nl 

 

Lezing Professor Lieve Troch 

Op 11 maart is er om 19.45 uur een lezing van 

professor Lieve Troch met als titel: ‘De rol van religie 

en de kerken in de sociaal-economische situatie van 

Brazilië’. Professor Troch werkt een deel van het jaar in 

Brazilië. 

 

40-dagen vespers 

Elke zondagavond in de 40-dagentijd van 19.00 tot 

19.30 uur een korte vesper op weg naar Pasen. Op 22 

februari, 1 en 8 maart in de Ontmoetingskerk en op 15, 

22 en 29 maart in de Adventskerk. 

Instuif – de deuren staan open 

In de Adventskerk en in de Ontmoetingskerk staan 

vanaf 1 maart de 1e en 3e woensdagmorgen van de 

maand de deuren open voor een Instuif. Op woensdag 

4 maart in de Ontmoetingskerk en op woensdag 18 

maart in de Adventskerk. 

Iedereen is welkom voor gezelligheid, een praatje, een 

kopje koffie, een spelletje, of een kort gesprek over een 

thema.  

Globaal ziet het programma er als volgt uit: 

- 10.30 uur de deuren gaan open voor koffie en thee 

- 11.00 tot 11.45 uur kort gesprek over een thema 

- gesprek, ontmoeting, een spelletje  

- lunch: iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee 

en krijgt een kopje soep  

- 13.00 uur einde. 

 

Eetgroep 

Voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar: gezellig samen 

eten met na afloop een goed gesprek over een leuk 

22 februari 10.00 uur dominee Mondt 

1 maart 10.00 uur dominee Boekenstijn 

8 maart 10.00 uur dominee Mondt 

15 maart 10.00 uur dominee Grosheide 

22 maart 10.00 uur dominee Speelman. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

“JE SUIS MERABET”:  

             VRIJHEID, GELIJKHEID en BROE-

DERSCHAP  
 
Door Wim van de Wiel 

 

Bij het invallen van de schemering ben ik wat tak-

ken kort aan ’t maken. Mijn aandacht wordt ge-

trokken door herrie van een paar katten: Een kater 

van de buren is aan het vechten met onze kater. 

Dan opeens is het stil, dreigend stil. Bedachtzaam 

loop ik naar de beesten en zie ze tegenover elkaar 

zitten, met hun koppen op een afstand van nauwe-

lijks twintig centimeter: Ze maken een jankend 

geluid, om beurten zachtjes mauwend, half hui-

lend, `t is net een spel van vraag en antwoord, 

naar elkaar luisterend, de kop afwendend, en dan 

weer even de ander een blik gunnend, ‘n gevecht 

van kracht en respect. 

Het is in de dagen van de ‘aanslag op Charlie Heb-

do’. 

Misschien heb jij het wel eens meegemaakt, tij-

dens de yoga, of in een cursus management of be-

geleiding van personen: Je wordt uitgenodigd om 

tegenover elkaar te gaan staan, één tegen één. Je 

neemt elkaar op, je kijkt elkaar aan. “Hoeveel 

ruimte naar de ander kan of mag ik betreden? Tot 

hoever laat ik de ander toe in mijn ruimte en hoe 

dicht mag ik de ander naderen? Waar ligt de grens 

van mijn jouw en mijn aura?” 

Ieder mens heeft zijn eigen waardigheid, een 

waarde in zichzelf waarvoor ik respect op heb te 

brengen. Meestal voel je dit net zoals de katten 

van nature aan. 

Sinds de denkers van de zeventiende en achttien-

de eeuw zijn we in ons westerse denken ons 

steeds meer bewust geworden van ons eigen-ik, 

van ieders eigen denken en voelen, van onze ei-

genwaarde en van zelfrespect. De idealen van de 

Franse revolutie komen hieruit voort: vrijheid (ook 

van meningsuiting), gelijkheid en broederschap. 

Bewustwording van jezelf, ruimte en vrijheid voor 

jezelf vraagt ook om ruimte te geven aan de an-

der. Ook de ander zal zijn vrijheid ervaren en wil-

len beleven, immers ieder persoon heeft  zijn ei-

gen waardigheid. Elk mens heeft recht op zijn ei-

gen plek onder de zon (gelijkheid). Dus ook aan 

mij en aan jou de taak en de kunde om ruimte te 

geven en ruimte te ontvangen èn om op te komen 

voor elkaar (broederschap). 

Wat geldt voor personen is m.i. ook van toepas-

sing op culturen, godsdiensten, religies of levens-

visies. Alle hebben zij hun eigen waarde en waar-

digheid. Elkaars waardigheden leren kennen is een 

eerste vereiste om niet op elkaars tenen te gaan 

staan, laat staan om elkaar te kwetsen of naar het 

leven te staan. 

Zo mijmerend en nadenkend lees ik een facebook-

bericht van Diaken Willem Brok: “Al dagen zint me 

iets niet. Ik ga niet zeggen: “Je suis Charlie”, want 

ik zou nooit zo kwetsend een ander geloof bela-

chelijk maken. Vrijheid van meningsuiting is een 

goed grondrecht. Maar in diezelfde grondwet staat 

ook dat je niet mag kwetsen. Nu lees ik dat de 

agent die werd neergeschoten, Merabet, Islamiet 

is. Hij verdedigde de vrijheid van mensen die zijn 

godsdienst belachelijk maken.  

Dat komt dichter in mijn buurt: # “JE SUIS MERA-

BET”. 

Ieder van ons moet zichzelf telkens de vraag 

stellen, of ik de ander, de andere cultuur of religie 

niet kwets, maar blijf respecteren. 

Ik kijk gewoon naar Merabet of naar de katten. 

 
 

KAARSENMAKERIJ IN TONGELRE 
 
Door Franka Heesterbeek 

 

Wie in december op de kerstmarkt bij de Wasven-

boerderij is geweest, heeft misschien de kraam 

bezocht van Thea Koot. Thea is kunstenares en 

maakt o.a. etsen in haar atelier aan de Melkweg 

21. Tijdens de atelierroute 2014 was ze er ook 

weer bij. Ik stond op de kerstmarkt aan de over-

kant met kerststukjes en heb prachtige kaarsen bij 

haar gekocht. 

 

Ze maakt kaarsen van gerecycled kaarsvet. Ze 

krijgt stompjes kaarsvet en oude beschadigde 

kaarsen aangeboden van vrienden en kennissen, 

en maakt daar mooie, vaak kleurrijke kaarsen van 

in allerlei vormen. “Het gieten van kaarsen gaat 

heel goed samen met het werken aan mijn etsen. 

Je moet namelijk veel wachten tussendoor tot het 

kaarsvet gestold is en je een andere kleur kan toe-

voegen”, zegt Thea. “En het is ook een beetje ver-

slavend, want je wilt van iedere nieuwe kaars weer 

iets leuks maken. Mijn regenboogkaarsen zijn erg 

in trek (al te koop 

vanaf € 1,50). En ik 

maak ook af en toe 

gelegenheidskaar-

sen, voor een huwe-

lijk of, minder leuk, 

bij een overlijden. 

Dan komt er een 

mooi kruisje op of 

een versiering en 

natuurlijk de naam 

van de overledene.” 

 

JE SUIS 

MERABET 
JE SUIS 

CHARLIE 

25 
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INBRAAK IN AUTO’S/ VERNIELINGEN AAN AUTO'S  

In onze wijken wordt veel ingebroken in auto’s 

of er worden vernielingen aangericht.  

Gelukkig kunt u zelf veel doen om diefstal of in-

braak in uw auto te voorkomen.  

 

Laat geen waardevolle spullen achter in de auto. 

Vaak zien wij nog navigatiesystemen zichtbaar aan-

wezig. 

Auto inbrekers hebben ook vaker apparatuur bij zich 

die uw laptop in de kofferbak ‘signaleert’ vanwege de 

accu's die stroom afgeven.  

 

Wat doet de politie? 

Autokraak of vernieling is voor de politie een moeilijk 

aan te pakken delict. Het openbreken en stelen is een 

kwestie van minuten, terwijl de inbraak of diefstal 

vaak een paar uur later wordt ontdekt. Op autodieven 

rechercheren of ‘posten’, om ze op heterdaad te kun-
nen betrappen is een kostbare en tijdrovende zaak, 

waar je ook nogal wat geluk bij moet hebben.  

 

Voorkom autodiefstal  

De autobezitters zelf kunnen er veel aan doen om 

diefstal/ inbraak te voorkomen. Vaak springen zij wel 

erg slordig met hun spullen om. Teveel mensen laten 

hun geparkeerde auto onbeveiligd achter. Soms wor-

den door de politie preventieve controles gehouden 

op de ‘hot spots’, de plekken waar de meeste auto-

diefstallen en autokraken plaatsvinden. Onder de au-

toruitenwissers worden, om het publiek te waarschu-

wen, folders ‘Niets erin….niets eruit!’ gedaan, waarin 

de eigenaars van niet goed afgesloten auto’s en au-

to’s waar zichtbaar buit licht, hierop geattendeerd 

worden. Wel goed afgesloten auto’s krijgen ook een 

folder onder de ruitenwisser.  

Buurtpreventieteams zullen de komende tijd aan-

dacht hieraan besteden. 

 

Laptops en navigatiesystemen 

Laptops, Tom Toms en andere navigatiesystemen zijn 

erg gewild bij de autokrakers. Laat deze niet in de 

auto achter. En als het niet anders kan, leg de laptop 

dan achter in de kofferbak en zorg dat de spanning er 

af is, om te voorkomen dat de laptop van buitenaf 

kan worden opgespoord. Haal het navigatiesysteem 

altijd uit de auto en zorg er dan voor dat de houder 
niet op de voorruit bevestigd blijft. Verwijder met een 

doekje even de afdruk van de zuignap op de voorruit 

en haal de voedingsdraad uit de sigarettenaansteker. 

Dit zijn allemaal aanwijzingen waar de autodief op 

let! En wie nog minder risico wil lopen, moet het 

dashboardkastje leegmaken en het klepje open laten 

staan.  

 

Autodiefstal na woninginbraak 

Het komt wel vaker in deze regio voor dat auto’s ge-

stolen worden bij een woninginbraak, waarbij de in-

breker de autosleutels uit de woning steelt en er ver-

volgens met de auto vandoor gaat. Maak er daarom 

een gewoonte van om de autosleutels niet voor het 

grijpen in de woonkamer of in de hal te laten liggen, 

maar ’s nachts mee naar de slaapkamer te nemen. 

 

Aangifte doen is belangrijk! 

De politie heeft zoveel mogelijk informatie nodig om 

goed zicht te krijgen op de handelwijze, locaties en 

buit van de auto-inbrekers/dieven. Daarom is iedere 

aangifte belangrijk. Dat kan tegenwoordig ook via 

intranet. Het verzoek is om in zo’n geval alles te mel-

den bij het doen van aangifte. Geef dus niet alleen de 

laptop, de radio-cd-speler of het ontvreemde naviga-

tiesysteem op, maar ook het zakje pepermunt of de 

zonnebril die is gestolen. Soms kan de politie aan de 

hand daarvan een autokraak of autodiefstal linken 

aan een aangehouden verdachte. 

 

Tenslotte nog 5 belangrijke feiten! 

· Inbraak in een auto: 5 seconden; 

· Aangifte doen en verzekeringspapieren invullen: 5 

uur; 

· Reparatie van de auto: 5 dagen; 

· Aanschaf en inbouw nieuwe apparatuur: 5 weken; 

· Glas in de auto: 5 jaar. 
 

Daar heeft u last van! Denk daarom 5 tellen na, voor-

dat u de auto verlaat. Haal uw waardevolle spullen 

eruit. Denk hierbij onder andere aan laptops, naviga-

tiesystemen, digitale camera’s, zonnebrillen en cd’s. 

Laat het dashboardkastje leeg open staan. 

 

Spreekuur / contact wijkagent 

Wilt u contact met de wijkagent? U kunt ons bereiken 

via: 

 

John van Hoppe, wijkagent 't Hofke, Koudenhoven, 

de Karpen 

0900-8844 of via e-mail: 

john.van.hoppe@politie.nl 

Twitter: @brigadierHofke 

 

Raymond Vermeer, wijkagent Urkhoven 

0900-8844 of via e-mail: 

Raymond.vermeer@politie.nl 

Twitter: @brigadier 

 

Natuurlijk kunt u via deze manieren ook reageren op 

dit artikel.  
 

Info van uw wijkagenten 
 John van Hoppe en Raymond Vermeer 
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Door Clasine Batenburg en Jack Hanssen 

 

Recept voor de maand februari: 
 

Voor we de lente in gaan hebben we nog een heer-

lijk winters  gerecht van onze zuiderburen.  

 

Vlaamse stoofpot met bruin bier en mosterd 

Voor 4 personen: 

 

Ingrediënten 

 600 gram sucadelappen (doe je zelf een ple-

zier en haal dit bij de slager) 

 2 volle eetlepels bloem 

 olijfolie 

 2.5 uien 

 3 teentjes knoflook 

 2 takjes tijm 

 2 laurierbladeren ( gedroogd of vers ) 

 1 flesje zwaar, bruin bier 

 1 bruine boterham 

 grove mosterd 

 1/2 theelepel zout 

 1/2 theelepel vers gemalen zwarte peper 

 1/2 runderbouillonblokje 

 

Bereiding: 

 Snijd het vlees in gelijke grove stukken. 

Snijd het niet te klein want het slinkt nog 

iets. 

 Strooi er een beetje zout en peper over, be-

stuif met bloem en zorg dat alle kanten goed 

bedekt zijn. 

 Snijd de uien in grove stukken en bak ze aan 

in de braadpan met een eetlepel olijfolie, +/- 

7 minuten, tot ze lichtbruin en zacht zijn ge-

worden. De pan moet niet te heet worden 

anders worden de uien te bruin en knappe-

rig.  

 Voeg de laatste minuut de fijn gesneden 

knoflook toe en laat een minuutje meebak-

ken. 

 Braad het vlees in 2 eetlepels olijfolie op 

hoog vuur in een koekenpan. Ongeveer 4 mi-

nuten per kant. Als het vlees bruin is toevoe-

gen aan de uien in de braadpan zodra deze 

lichtbruin en zacht  zijn. 

TIP 

Veel van de smaak en aroma is aangebakken in de 

koekenpan. Verhit de koekenpan en blus af met 

een beetje water, roer de aanbaksels los en voeg 

het vocht toe aan het vlees in de braadpan. 

 

 Meng het vlees met de uien en vul aan met 

het bier. Voeg het zout, de versgemalen pe-

per, het bouillonblokje en de verse kruiden 

toe. Roer alles goed door elkaar en breng het 

aan de kook. 

 Leg de met mosterd dik besmeerde boter-

ham met de  besmeerde kant naar beneden 

op het vlees.  

 Als alles weer kookt zet de pan op het klein-

ste pitje en laat het, met de deksel op de 

pan, ongeveer 1-1,5 uur sudderen tot het 

vlees mals is. (Afhankelijk hoe dik het vlees 

is.)  

  Controleer regelmatig of er voldoende vocht 

in de pan is en zonodig aanvullen met wat 

warm water of bouillon. 

 Verwijder de verse kruiden uit de pan en gooi 

deze weg. Roer het vochtige brood door de 

saus zodat het helemaal is opgenomen. Roer 

de eventuele aanbaksels van de bodem en 

roer het geheel goed door elkaar. Proef de 

saus en breng, indien nodig, op smaak met 

extra peper en zout. 

 

Lekker met frieten en een groene salade of ge-

kookte aardappelen met een witlofsalade met ap-

peltjes. 

Geniet ervan en eet smakelijk. 

 

Clasine en Jack 

 

 

 

 

MD CAFE 
 

 

Dinsdag 24 februari is er weer het maande-

lijkse MD-café voor mensen met de  oogaan-

doening Macula Degeneratie. 

 

Deze middag komt de heer Derksen, 

optometrist met als specialisatie visuele beperking, 

een lezing houden over de optische mogelijkheden 

voor mensen met MD. 

 

Locatie : Ontmoetingscentrum Het Struikske, 

Struyckenstraat 10, 

5652 GM Eindhoven (Strijp).  

Van 14.00-16.00 uur.  

De zaal is open vanaf 13.30 uur.  

De toegang is gratis. 
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Bij Vitalis Berckelhof bent u welkom om gezellig 

samen te zijn, een maaltijd te gebruiken, boeken 
te lenen in de bibliotheek, sportief en creatief be-
zig te zijn en om andere mensen te ontmoeten. 
Bent u al eens binnengelopen? 
 
Breng ook eens een bezoekje aan de weekmarkt: iedere 

maandagochtend van 10:00 en 11:30 uur in de hal van 
Vitalis Berckelhof. 
 
Sportief bezig zijn kan iedere donderdag van 18.30 uur 
tot 19.30 uur onder leiding van een professionele sport-
coach van Sportcentrum Splendid. 
 

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over het project of 
over Vitalis Berckelhof? Dan kunt u zich wenden tot Syl-
via van Aggel: berckelhof.ankerpunt@vitalisgroep.nl of 
040-2331600. 
 

Wekelijkse activiteiten 
 
maandag 
- weekmarkt (gratis)  van 10.00 – 11.30 uur 
- dansen & bewegen op muziek (1 strip) 
    van 14.30 – 15.15 uur 
 

dinsdag 
- kienen (prijzen) (1 strip) van 19.15 – 21.15 uur 
 
woensdag 

- creatieve club (1 strip)  van 10.30 – 12.00 uur 
- sjoelen (1 strip) van 19.00 – 21.00 uur 
 

Donderdag 
- sportles senioren door Splendid (3 euro) 
- ochtendgebed  9.15 uur 
 in stilteruimte 
vrijdag 
- stuivertjes kienen (1 strip) 

 van 14.30 – 16.30 uur 
zaterdag 
- viering van het geloof 19.00 uur 
 
zondag 
- rikken (gratis) van 14.30 – 16.30 uur 
 

 
Overige activiteiten in februari en maart 
 
Vrijdag 27 februari 
dansavond (€2,50) van 19.30 - 22.00 uur 
 
 

4 maart is er weer een cook4U.  

Gezellig uit eten in de sfeervolle 

omgeving van Orka en klaar 

gemaakt door onze jeugdige koks. 

Heb je intersse geef je dan op via  

cook4u.orka@gmail.com. 

 

Woensdag 4 maart 

Restaurant open 19:00 uur 

Kosten € 5,00 

 

Zaterdag 14 maart is het weer zover. 

We gaan weer terug naar het Vinyl. 

Onze Dj’s brengen De muziek uit De jaren 

’70, ’80 & ’90 tot leven. 

We gaan de tijd van de LP en Single weer opnieuw 

beleven. 

 

Dus kom op 14 maart naar Orka, de deuren zijn vanaf 

20.00 uur geopend. 

 

Zaterdag 14 maart vanaf 20.00 uur 

 

there’s nO cure fOr the Orka  

Saturday night fever! 

 

 

Ga naar onze website voor alle activiteiten in 2015 

“Orkacentrum.nl” 

 

OPROEP 
 

Wie heeft er ansichtkaarten over? 

Hiervan worden doosjes gemaakt door de Lourdes-

groep. De opbrengst van de verkoop gaat naar 

mensen die hun laatste hoop gevestigd hebben om 

nog één keer naar Lourdes te kunnen gaan… 

Graag een berichtje aan:  

marlommerse@gmail.com. 

28 

Ankerpunt voor  

de wijk Berckelhof 

Nieuws vanuit Vitalis 

Berckelhof 

Generaal Cronjéstraat 

3, 5642 MH  Eindhoven 

Wilt u deelnemen aan 

activiteiten? Koop uw 

‘strippenkaart’ bij de 

receptie. 
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SALTOSCHOOL  

‘T KARREGAT 
 

Beste mensen uit de wijk,  

We zijn al weer een aantal weekjes op weg in 

2015. Na een fijne vakantie zijn we allemaal 

weer fris gestart. 

Bij de kleuters zijn we dit jaar begonnen met het 

thema ‘familie’. De kinderen hebben foto’s 

meegenomen van hun familie om hierover te 

praten en ermee te knutselen. Ook gaan alle 

andere werkjes en knutsels over dit thema.  

 

Wat dit thema helemaal fantastisch getimed 

maakt, is het feit dat twee juffen van de 

kleuterbouw aan het eind van 2014 een baby 

hebben gekregen. Zij komen binnenkort dan ook 

trots pronken in de klas met hun kleine jongen en 

kleine meid, de kleuters kunnen niet wachten om 

ze te ontmoeten! 

 

Een andere belangrijke gebeurtenis in 

het begin van dit jaar was het nationale 

voorleesontbijt, wat hoort bij de ‘De 

nationale voorleesdagen’. Op 22 januari 

werden alle kinderen tijdens een 

smakelijk ontbijtje voorgelezen door een aantal 

ouders van kinderen uit de klas. Bij de kleuters 

konden de kinderen genieten van leuke verhalen 

uit mooie prentenboeken. Ondertussen werden er 

boterhammen gesmeerd en eitjes gegeten. De 

kinderen hebben er dankzij de hulpouders enorm 

van genoten! 

 

Tot een volgende keer!   

 

Groetjes,  

De kleuters van Saltoschool ’t Karregat  

VERVANGEN RIOLERING OMGEVING  

HAGEHELDLAAN 

 
Door John Muermans 

 

De herrie van de trilmachines is voorbij. De klus is 

geklaard en nog wel binnen de geplande tijd. Een 

enkele steen nog recht leggen en de aannemer 

kan naar huis. Maar soms was er toch wel geluids-

overlast, in het bijzonder van de trilmachines die 

het zand moesten aanstampen. Dan stonden de 

glazen in de kast mee te trillen, en hoopte ik dat 

ze niet stuk zouden gaan. 

Opvallend vond ik dat er geen gescheiden riolering 

is aangelegd, dat was toch ooit de doelstelling van 

de gemeente? 

De stratenmaker gaat wel met de tijd mee, een 

futuristische machine pakt in een keer een vier-

kante meter klinkers op en legt die precies op de 

juiste plek neer. In het filmpje http://

youtu.be/7_Abwd7zXxo kun je dat zien. 

 

De steile verkeersdrempel voor mijn huis is ver-

vangen door een verhoogde T-splitsing. Ben be-

nieuwd naar het effect, ook wat er nu met de wa-

terafvoer gebeurt. 

29 

Werkzaamheden Monarchstraat 

Maar ondanks die mooie machines blijven de snelle 
stevige handen hard nodig, petje af! 

Voorleesontbijt bij de kleuters. 
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DE OEFENTHERAPEUT 
Marja Boerefijn en Lisette Weijers 

 

Goede voornemens? 

Loopt u langer met het idee iets aan die vage 

klachten van rug, nek, algemeen gevoel van 

gespannenheid of buikpijn te doen? 

 

Mogelijk denkt u: stress? 

Net feestdagen achter de rug, vakantie gehad, 

lang kunnen uitslapen. 

Toch heeft recent onderzoek uitgewezen dat er een 

piek is van stress rond de feestdagen. 

Voor u hopelijk niet en heeft u hooguit moeten 

rennen om alle ingrediënten voor een paar fantas-

tische dagen op tijd in huis te hebben, het huis ge-

poetst, de juiste kleding in de kast e.d. 

 

Drukte, spanning, stress e.d. horen helemaal bij de 

hectiek van alledag. Maar soms lopen we te hard! 

Signalen hiervan kunnen zijn nekpijn, rugpijn, 

hoofdpijn, algemeen gevoel van onbehagen. 

Wij hebben als motto: stress moet aan en uit kun-

nen. 

 

Januari is een aardig moment om de balans op te 

maken en goede voornemens te maken voor 2015 

om een juist evenwicht te vinden tussen je belas-

ting en belastbaarheid. 

Hoe aardig ben ik voor mezelf? Hoeveel aandacht 

heb ik voor mijzelf, voor mijn lichaam? 

Geef ik mijn hardwerkende lichaam wel voldoende 

aandacht, om alle leuke en minder leuke dingen 

vol te kunnen houden?  

Welke zaken maken die inspanningen de moeite 

waard? Welke inspanningen vragen eigenlijk te 

veel van mij? Moet ik te veel van mezelf waardoor 

ik geen tijd meer over heb voor bezigheden die 

voor mij als persoon van belang zijn? 

 

Herkent u dit of wilt u meer informatie over de mo-

gelijkheden die onze praktijk u te bieden heeft? 

Dan kunt u contact opnemen met: 

 Marja Boerefijn en Lisette Weijers 040-2813463.  

E-mail: info@cesar-tongelre.nl. 

Neem ook eens een kijkje op onze website 

www.cesar-tongelre.nl 

Wie maakt de mooiste foto? 
 

De majestueuze reus  

Even weer aandacht voor de Gevlekte Zuiderling, 

de plataan in het Wasvengebied. Een van de groot-

ste bomen uit de omgeving. Zijn gevlekte stam 

doet denken aan een camouflagepak van militai-

ren. 

Als je dicht tegen de boom aanstaat en je kijkt om-

hoog, dan voel je de kracht van meer dan twee 

eeuwen. 

Deze boom moet zo oud mogelijk worden, daar-

voor is het een wereldboom geworden. 

Het is een boom van ons allemaal.  

 

Maar wie maakt de mooiste foto van deze 

boom? Dat is de opdracht van het komende 

groeiseizoen. 

Ergens in de herfst willen we als natuurwerkgroep 

een fototentoonstelling organiseren onder de 

plataan, met, laten we zeggen, als titel ‘De 

zelfportretten van de gevlekte zuiderling’, met fo-

to’s gemaakt door jullie als fotograaf. Iedereen 

mag er aan deelnemen. Doe je ook mee en maak 

jij de mooiste foto? 

Later in het jaar volgen de spelregels wat betreft 

bijvoorbeeld de grootte van de foto. 

De exacte datum van de tentoonstelling wordt nog 

bekend gemaakt. 

In ieder geval kun je al aan de slag om je mooiste 

foto te maken, op het voor jou geschiktste 

moment. 

 

Voor meer informatie kijk op: www.wasven.nl bij 

de natuurwerkgroep.  

 

Met groengroet en succes. 

Kees van Grevenbroek 

Gevlekte Zuiderling. 
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BIJEENKOMSTEN OP DE KARPENDONKSE 

PLAS. 
 

Het is ietwat koninklijk als ze overvliegen.  

Laatst waren het 6 stuks.  

Sommige vogels vliegen geruisloos. Maar wat 

knobbelzwanen voor een geluid maken met 

hun vleugels is ongelofelijk! 

Je hoort ze al van verre aankomen. Het is een pie-

pend, zingend geluid. Eigenlijk kan ik het geluid  

bijna niet omschrijven. Een ding is zeker, ik kijk 

altijd net zolang tot ik de zwanen niet meer zie of 

hoor en daar word ik nou blij van. De zwanen vlo-

gen richting de Karpendonkse plas. 

Een natuurvriendin tipte me al dat er wel 14 zwa-

nen te bewonderen zijn op de plas. 

Natuurlijk ben ik gaan kijken. Prachtige witte zwa-

nen zwommen statig over de waterspiegel. Regel-

matig gaan die lange nekken onder water om wa-

terplanten en ander spul te eten. 

Niet alleen zwanen, er zaten meer dan 100 meer-

koeten en ik telde wel 40 kuifeenden, vrouwtjes en 

mannetjes. Futen doken onder water op zoek naar 

visjes. Wintertaling, tafeleenden, wilde eenden en 

Canadese ganzen.  

Ze zijn alle bijeengekomen op de plas, om geza-

menlijk de winter door te brengen.  

Het is daar niet zo diep, dus er is volop eten, zowel 

planten als visjes. 

 

Als de winter maar niet te lang aanhoudt 

Als het gaat vriezen, worden het andere tijden. 

Vooral als de plas verandert in een schaatsbaan, 

waar honderden schaatsliefhebbers een baantje 

gaan trekken. De ruimte voor de watervogels  

wordt beperkt. Een aantal trekt verder, maar wat 

er aan vogels blijft op de plas, zal in een groot wak 

blijven zwemmen. De vogels houden het wak zelf 

open, doordat ze het water in beweging houden. 

Gelukkig zijn er altijd mensen die de watervogels 

wat te eten brengen. 

En dan maar hopen dat de winter niet te lang aan-

houdt. 

Als de lentezon de winter langzaam verjaagt, ver-

trekken veel watervogels naar elders, naar rustiger 

terrein.  

 

Dan worden er koppeltjes gevormd om te zorgen 

voor het nageslacht. 

Mocht het mooi weer zijn, ga er dan eens opuit 

met een verrekijker, want daarmee kun je de 

watervogels goed bekijken.  

Je zal versteld staan van de soorten en hun mooie 

kleuren.  

 

Met groengroet. 

Kees van Grevenbroek 
 

Door Huub Sanders 

 

De Rotgans 

Een rotgansheer vol goede moed 

Vroeg haar beleefd ten dans 

Stond daarna drie keer op haar voet 

Toen zei ze zacht…………rotgans 

 

33 

Koppeltje zwanen foto: K. van Grevenbroek 

Knobbelzwaan         Foto: © natuurkieker.blogspot.nl 

Vogelrijmelarij 
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DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE IS ER VOOR 

IEDEREEN 
Een gezonde wijk!  
 

De zorg verandert, en komt dichterbij! In 

2015 investeert de overheid 40 miljoen euro 

in wijkgerichte zorg. Dit betekent dat ik, de 

wijkverpleegkundige, meer taken krijg. En 

daar ben ik blij om! Ik krijg namelijk naast 

mijn werk om u te verzorgen en/of te 

verplegen ook een belangrijke rol in het 

gezond houden van de wijk als geheel. Door 

middel van voorlichting, signalering en 

samenwerking. Ook gaan mijn collega’s en ik 

zelf indiceren, wat inhoudt dat ik in overleg 

met cliënten en mantelzorgers bepaal wat er 

aan ondersteuning en zorg nodig is. Dit 

gebeurt dus niet meer ver weg, door een 

landelijke instantie, maar gewoon in de wijk.  

 

Samenkracht. Het klinkt misschien een beetje 

zweverig, maar eigenlijk is het heel eenvoudig: 

samen ervoor zorgen dat mensen veilig en 

vertrouwd in hun eigen huis kunnen blijven wonen, 

als ze dat willen. Samen wil zeggen: met familie, 

buren, vrijwilligers en professionals. De rol van de 

wijkverpleegkundige is om dit netwerk te 

begeleiden. Ik stimuleer mensen om dingen zelf te 

doen, voorzie hen van de juiste informatie over 

gezondheid en ziekte en over de mogelijkheden in 

de wijk. Zijn er gezellige ontmoetingsplekken of 

mogelijkheden om samen te sporten of te eten? 

Vraag het me, want ik ken de buurt als geen 

ander!  

 

Iets extra’s nodig? 

De wijkverpleegkundige houdt dus een oogje in het 

zeil en begeleidt en coacht mantelzorgers. Hij of zij 

ziet of hoort het ook als er meer ondersteuning 

nodig is. Vragen die we krijgen, lopen sterk uiteen: 

‘Mijn buurman lijkt wat verward.’ ‘Ik wil stoppen 

met roken.’ ‘De dagelijkse zorg voor mijn man 

wordt me teveel.’ ‘Ik begrijp niet wat de dokter 

heeft verteld.’ ‘Ik wil meer bewegen.’ De 

wijkverpleegkundige kijkt vervolgens samen met u 

wat er nodig is. Daarbij kunnen vrijwilligers en 

professionals worden ingezet, zoals de huisarts, 

verpleegkundige, verzorgende of de 

fysiotherapeut. Deze zorgverleners ken ik heel 

goed, want ik werk samen met hen in het sociale 

wijkteam van de gemeente. Op die manier heb ik 

ook contact met de apotheker, de wijkagent, de 

pastoor en vrijwilligers. Het fijne is dat u voor al 

deze mensen één aanspreekpunt heeft: de 

wijkverpleegkundige. Samen organiseren we ook 

themabijeenkomsten over onderwerpen die in de 

wijk spelen.  

 

Indiceren is goed luisteren 

Ik ben heel blij dat de wijkverpleegkundige nu zelf 

de indicatie mag doen. We staan dichtbij de 

mensen en kunnen samen heel goed inschatten 

wat nodig en wenselijk is. Daar nemen we de tijd 

voor. Het is namelijk niet makkelijk om uw 

persoonlijke problemen te bespreken. We luisteren 

naar iemands verhaal, zonder vooroordelen en 

bepalen dan samen wat nodig is.  

 

Kleine en grote vragen 

Het is belangrijk dat u weet dat u met álle vragen 

over gezondheid en ziekte bij ons terecht kunt, en 

dat zorg dus heel dichtbij is. Kleine en grote 

vragen over de gezondheid van uzelf, uw vader of 

moeder, uw kind, uw buurman; stel ze aan ons! 

Klop ook aan als u een vaag ‘niet-pluis’-gevoel 

heeft. Misschien is er behoefte aan een gesprek of 

praktische tips; soms is er meer nodig. Met dat 

kleine beetje extra aandacht en betrokkenheid 

kunnen we veel voor elkaar betekenen, en kunnen 

we wellicht ergere kwalen voorkomen. Samen 

houden we de wijk gezond! 

 

Heeft u vragen voor de wijkverpleegkundige 

van Tongelre? 

Neem dan contact op met 040 – 2 308 408 of mail 

naar wijkverpleegkundigetongelre@zuidzorg.nl.  
 
 

NIEUWE LEDEN WELKOM BIJ  

‘MET POTLOOD EN PENSEEL’ 
  

Met Potlood en Penseel, de grootste Eindhovense 

vereniging voor amateur schilderkunst, met een 

eigen atelier in Gemeenschapshuis De Lievendaal 

aan de Lievendaalseweg 3 (Strijp), bestaat dit jaar 

35 jaar. Er is op dit moment in een aantal groepen 

plaats voor nieuwe leden. 

Jaarlijks zijn er 35 bijeenkomsten van 2,5 uur en 

de contributie voor een heel jaar (januari t/m de-

cember) bedraagt € 175,—. Vakkundige begelei-

ders zijn in nagenoeg alle groepen aanwezig. 

Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u 

terecht bij de ledenadministratie Lous van Ro-

mondt tel. 040-2913968 

mail:lousvanromondt@onsnet.nu of kijk op de 

website http://www.potloodenpenseel.dse.nl/ 

Eind februari starten tevens een tekencursus voor 

een jaar op woensdagochtend en een cursus por-

tret van 10 bijeenkomsten op dinsdagmiddag. Om 

hieraan deel te kunnen nemen dient men lid te zijn 

of te worden van de vereniging. Voor de cursus 

portret komen hierbij nog extra kosten t.w.  

€ 96,—, inclusief model. 
 
Noot van de redactie: 

Weet u dat er in ’t Oude Raadhuis ook een schil-

derclub actief is? Daar wordt elke woensdagavond 

van 20.00 tot 22.00 uur geschilderd. Schilders zijn 

daar altijd welkom maar er wordt geen les gege-

ven. Indien u interesse heeft neem dan contact op 

met ’t Oude Raadhuis. Tel. 040-2811737. 
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SENIORENSPORT 

 

Iedereen wil graag zo gezond en vitaal mogelijk oud 

worden. Een gezonde leefstijl, waarin beweging en ge-

zonde voeding centraal staan, is van groot belang. Uit 

onderzoek blijkt echter dat de helft van de Nederlanders 

onvoldoende beweegt, terwijl voldoende beweging de 

kans verlaagt op onder andere hart- en vaatziekten en 

suikerziekte. Ook de gevolgen van, op zich normale ou-

derdomsklachten als osteoporose en artrose, kunnen 

door voldoende beweging worden geremd of tegenge-

gaan. 

Sporten op latere leeftijd is van cruciaal belang. Sporten 

is niet alleen goed voor de lichamelijke fitheid maar ook 

van belang voor de mentale gezondheid. Het helpt om 

mobiel te blijven, houdt de bloeddruk laag en versterkt 

de spieren en gewrichten. Daarnaast heeft sporten ook 

een belangrijk sociaal aspect. 

De beweegnormen 

Op dit moment kennen we in ons land de volgende nor-

men: 

 

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 

houdt in dat volwassenen tenminste 5 dagen per week 

minimaal 30 minuten per dag matig intensief moeten 

bewegen om een goede gezondheid te behouden. Matig 

intensief betekent voor ouderen bijvoorbeeld wandelen 

in een tempo van 4 km per uur of fietsen met een snel-

heid van 10 km per uur. 

 

De Fitnorm houdt in dat zowel volwassenen als kin-

deren minimaal 3 keer per week tenminste 20 minuten 

per keer intensief dienen te bewegen voor een goede 

conditie van het hartvaatstelsel. 

 

Om aan de Krachtnorm te voldoen dient u minimaal 

twee keer per week krachtoefeningen uit te voeren. 

Krachttraining bevordert de krachttoename en verhoogt 

de spierkracht, heeft een positief effect op de botdicht-

heid en zorgt ervoor dat de spieren efficiënt werken.  

 

De norm voor 55-plussers: 

· 30 minuten matig intensief bewegen per dag gedu-

rende 5 dagen per week 

· 20 minuten intensief bewegen per dag, gedurende 3 

dagen per week 

· 8-10 krachtoefeningen met 10 tot 12 herhalingen, 

iedere oefening twee keer per week. 

De norm voor 65-plussers: 

· 30 minuten matig intensief bewegen per dag gedu-

rende 5 dagen per week 

· 20 minuten intensief bewegen per dag, gedurende 3 

dagen per week 

· 10 krachtoefeningen met 10 tot 15 herhalingen, ie-

dere oefening twee à drie keer per week. 

Aangevuld met balanstraining om het risico op 

vallen te verkleinen! 

 

Starten met bewegen 

Wilt u lekker sporten en bewegen in uw eigen wijk op 

een niveau dat bij u past? Fitther biedt u deze mogelijk-

heid. Bovendien kunt in ons beweegcentrum ook prima 

sporten als uw gezondheid achteruit gaat of als u licha-

melijke beperkingen ondervindt. Bij Fitther wordt u met 

sporten professioneel begeleid en geadviseerd. U kunt 

bij ons individueel trainen en/of deelnemen aan groeps-

lessen.  

 

Denkt u erover te gaan sporten? Wij informeren en be-

geleiden u graag! 
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Fysio- en Manuele Therapie Tongelre / Fitther 
Tongelresestraat 483 
5641 AW  Eindhoven 
Tel. 040 – 281 43 17 
www.fysiotherapietongelre.nl  
www.fitther.nl 

 
 
 

Frank Delemarre 
Janny Gudden 

Bart van Houten 
Monique Webb 

Jitka Beekhuizen 
Helma van Schagen 

Judith van der Velden 

Rectificatie artikel Birmingham Hip.  

(Rond ‘t Hofke januari 2015) 

 

In onze praktijk zien wij patiënten die in België zijn 

geopereerd. Het bestuur van de Nederlandse  

Orthopedische Vereniging adviseert echter sinds 

2012, uit het oogpunt van patiëntveiligheid, toepas-

sing van MoM-prothesen met grote koppen (>36mm) 

en resurfacing prothesen op te schorten tot de veilig-

heid en lange termijn werkzaamheid onomstotelijk is 

vastgesteld. 

 

In Nederland worden deze heupen daarom niet meer 

geplaatst. 

http://www.fysiotherapietongelre.nl
http://www.fitther.nl
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Schrijf de oplossing op een kaart met  

uw naam, adres en telefoonnummer  
en stuur deze naar de redactie. 

(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) 
of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com 

 

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 maart 2015 in het bezit te 
zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

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

Oplossing van vorige maand is: 
 

‘Ambtenaar’ 

 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

Jetske Ultzen 
Wapendragerstraat 74 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke. 
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ADERLATING 

AFVOERGOOT 
BEELD 
BOVENGROND 
DONSVEREN 
DOORGEDAAN 
GENOEGLIJK 
GEOOGD 

GOUDGROEVE 
LIEFDEGAVE 
LOOGVAST 
LOONBEDRAG 
NIKKELEN 
ORGELTRIO 

SORTIE 

STATOSCOOP 
TELLIJST 
TRUCFOTO 
UITVALSWEG 
VIJFDELIG 
VRIND 
ZEDIG 

ZEEARM 
ZONECLIPS 

De overgebleven letters vormen een WOORD. 

L I E F D E G A V E G V O 

O S D G O O E G V R N U R 

O T O O Z O N E C L I P S 

N A T R O E O S O T T N G 

B T O O G R E O V F A I D 

E O F S G E G A B E L K T 

D S C D I V L E R E R K Z 

R C U T A S IJ T D M E E I 

A O R S W G K F R A D L N 

G O T E L L IJ S T I A E D 

S P G B O V E N G R O N D 


